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 مقدمة

 مير مبراحل متعددة، ويف كل مرحلة من الحياة يتعرض اإلنسانمام ال شك فيه أن 

اإلنسان للعديد من الضغوط والتوترات التي قد ال يستطيع التعامل معها وحده، وال شك 

ا ً ويشكالن جانب، أن أهم قرارين يف الحياة يتم اتخاذهام هام قرار الزواج وقرار املهنةًأيضا

 جانب ًأيضاا يف الحياة، ويعد قرار الزواج هو األهم باملجمل يف الحياة حيث يغطي ًيرئيس

 .املهنة املناسبة

ومام نالحظه من واقع مجتمعنا الحايل تعرض الكثري من األزواج للطالق وخاصة يف 

ا ً ويف مرحلة الخطوبة، وقد ال يعود الطالق لكون أحد الخطيبني سيئاألوىلمرحلة الزواج 

 كالهام يف التعامل مع الطرف اآلخر، كام نالحظ العنف أو رمبا لعدم قدرة أحدهام ولكن

 ويف الجهة ،الزواجي واألرسي ونالحظ إهامل بعض األزواج لشؤون األرسة، وانحراف بعضهم

األخرى نالحظ توتر لدى الزوجات ومامرسة بعضهن ألساليب غري سوية كالعناد والتمرد 

 .ن ألساليب كالنكد يف املنزلوالغضب واللجوء لدى بعضه

إن نفس الزوج الذي يستخدم العنف قد يطلق زوجته األوىل ويرتبط بأخرى فال ميارس 

طلق من زوجها وتختار غريه فال تعود ملامرسة النكد، ُالعنف، ونفس الزوجة النكدية قد ت

 .جنيحد الزوأوهذا مام يؤكد أن الطرف اآلخر له دور يف مامرسة السلوك السلبي لدى 

ومن هنا نبعت فكرة الكتاب األول وهو واحد من سلسلة سيتم تخصيصها لبناء األرسة 

بشكل متسلسل، وسيتم مراعاة أساليب معينة يف هذا اإلطار، ويعتمد الكاتب يف هذا اإلطار 

عىل التوجه اإلسالمي نظرا لكونه يفيد كثريا يف تشكيل األرسة عىل أسس صحيحة ويعمل عىل 

 . متانة األرسةاملحافظة عىل
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ويعد تهيئة األفراد املقبلني عىل الزواج كالرخصة التي يحصل عليها الشخص الذي يريد 

قيادة السيارة فليس من املنطق أن يقود الفرد سيارة دون ترخيص، وكذلك ليس من املنطق 

أن يرتبط اثنان ببعضهام وهام جاهالن ببعض القضايا النفسية واالجتامعية والبيولوجية 

رتبطان بهام، ومن هنا فإن تهيئة األزواج لهذا األمر يساعدهام ويوفر لهام أرضية صلبة امل

 .تساعدهام يف املحافظة عىل االستقرار األرسي، وتعمل عىل تنمية املجتمع

قدام عىل الزواج، إن بعض الدول تجرب كال من الخطيبني لحضور دورة تدريبية قبل اإل

 مثل تلك إىلن يحرصا عىل تطوير نفسيهام حتى دون الحاجة ويف املقابل يجب عىل الزوجني أ

 .الدورة من خالل الكتب واللقاءات واالستشارات النفسية واألرسية

وقد انطلقت فكرة الكتاب من أن العلم بالتعلم وال يجوز اهامل تعلم جانب مهم يف 

ال يعمل عىل  حيث أن الكتاب ال يتطرق لقضايا خالفية، و، العيبأوحياتنا بحجة الخجل 

 رغبة لدى الشباب، وهو يناسب الجميع وخاصة املقبلني عىل الزواج، أوثارة أي شهوة إ

 الذين يعانون من بعض الصعوبات والضغوطات أوواملتزوجون يف بداية حياتهام الزواجية، 

 .الزواجية

ح نجاإشكر كل من ساهم يف أأمتنى التوفيق لجميع املقبلني عىل الزواج واملتزوجني، و

 .ثرى هذا الكتاب باملعلومات، ولدار النرش مركز ديبونو للنرشأفكرة هذا الكتاب، ولكل من 

 

 املؤلف  

 أحمد عبداللطيف أبو أسعد. د 
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 الفصل األول

 تعريفات الزواج وأهميته

 

 

 :تعريف الزواج

ًيعرف الزواج لغة بأنه االقرتان ّ ٌأما اصطالحا فهو عقد يفيد حّل االستمتاع الزوجني , ُ ً

وتكوين , ًبعضهام ببعض عىل الوجه املرشوع ويجعل لكل منهام حقوقا وواجبات تجاه اآلخر

 ).1988كحالة، (صالحة ومجتمع سليم أرسة 

أحد علامء علم االجتامع بأنه العالقة الجنسية التي تقع ). Mitchell(ويعرفه ميتشل 

ّبني شخصني مختلفني يف الجنس، يرشعها ويربر وجودها املجتمع، وتستمر فرتة طويلة من 
تهم تربية اجتامعية الزمن يستطيع خاللها الشخصان املتزوجان البالغان إنجاب االطفال وتربي

 ).1991العوا، (وأخالقية ودينية يقرها املجتمع ويعرتف بوجودها وأهميتها 

كام أن الزواج ظاهرة اجتامعية بكل معنى 

ِالكلمة، والتي يتم االعرتاف بها علنيا، وتنظم من قبل  ُ ً
 املدنية بحسب املجتمع وهي أوالسلطات الدينية 

تلف الجنسني  ارتباط بني شخصني من مخإىلتؤدي 

 ). Duvall & Miller, 1985, p6(وااللتزام فيام بينهام 

إن الزواج ال يحدث بصورة طبيعية تلقائية، كام 

 ألمناط سلوكية وراثية أي الغرائز، بل اًأنه ليس نتاج

هو نظام اجتامعي وما الغريزة الجنسية إال أحد العوامل الجوهرية التي يقوم الزواج عليها، 

ون ألسباب كثرية منها؛ تبادل الحب مع شخص آخر والبحث عن األمن فالناس يتزوج

االقتصادي واملنزل املستقل، وإنجاب األطفال وتحقيق األمن العاطفي، واالستجابة لرغبة 

 ). 1983الخويل، (الوالدين، وإكامل الدين، والهروب من الوحدة النفسية كذلك 
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ليس الزواج فحسب، بل من سيختار، إن أحد القرارات التي يتخذها الفرد يف حياته 

 نحو رشيك الحياة تتضمن وجهة النظر حول ذلك الشخص ًا وإناثاًفاتجاهات األفراد ذكور

الذي سيزود رشيكه باإلشباع والدعم النفيس، وباملقابل فإن الرشيك اآلخر ينتظر من قرينه 

 ).Stinnett & Walters, 1977 (ءنفس اليش

 بني اً تعاقد بني فردين، ولكنه يعترب يف نفس الوقت تعاقدإن الزواج ال ينطوي فقط عىل

 اغرتايب لذا أوًأرستني، بحيث تقوى روابط األلفة بني األرس خاصة إذا كان الزواج خارجي 

 ما ترص األرسة عىل أن يتزوج أبناؤها بأفراد ًافالزواج يهم األرسة كام يهم الفرد، فغالب

 ).2000شكري، ( املكانة االجتامعية االقتصادية  يفأومياثلونهم يف عضوية الجامعة، 

  :مربرات الزواج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملاذا يعترب الزواج أفضل للناس من عدمه؟

 ألن املتزوجني األسعد واألكرث رضا بالحياة مقارنة مع غري املتزوجني. 
 ألن املتزوجني لديهم رضا بالحياة وتقدير ذات وسعادة شخصية أكرث من غري املتزوجني. 
 فقط من% 4,6قط ألن املتزوجني يشعرون بالوحدة أقل من غري املتزوجني حيث أن ف

 .من غري املتزوجني يشعرون بالوحدة% 14املتزوجني يشعرون بالوحدة، بينام يشعر 
 ألن املتزوجني يعيش لفرتة أطول بسبب امتالكهم لصحة نفسية أعىل. 
 ألن املتزوجني أكرث صحة عاطفية من غري املتزوجني. 
 ل من غري املتزوجنيألن املتزوجني أكرث صحة جسدية ويحافظوا عىل سالمة حواسهم أفض. 
 ًألن املتزوجني أغنى ماليا من غري املتزوجني. 
 ألن املتزوجني يقومون بسلوكيات خطرة أقل من غري املتزوجني. 
 ألن املتزوجني يتناولون الطعام بشكل أفضل من غري املتزوجني. 
 ألن املتزوجني لديهم مشاكل كحولية أقل من غري املتزوجني. 
 ًن يعدن أقل غالبا بأن يكونوا ضحايا أو معرضات للعنفألن النساء الاليت تزوج ّ. 
 ألن املتزوجني لديهم أطفال يساعدونهم يف أمور الحياة أفضل من غري املتزوجني. 
 ألن املتزوجني أكرث إميانا وإخالصا يف عالقتهم االجتامعية من غري املتزوجني. 
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 :مدى االستعداد والتهيؤ للزواج

ا لهذا ًا نفسيً الفتاة عىل الزواج فمن املفرتض أن يكون مستعدأوعندما يقبل الشاب 

غيري عاداته ا عىل تًا عىل التعامل مع الرشيك وقادرًالقرار، ويتطلب منه ذلك أن يكون قادر

 التهيؤ للزواج والذي وضعه كليفورد آدمز، أولتناسب رشيكه، وفيام ييل اختبار االستعداد 

 حيث يفيد يف معرفة مدى التوازن قبل اإلقدام عىل الزواج ويساعد يف النجاح الزواجي

 النعم الفقرةالرقم
    محبي املرأسة؟أو الناس املتسلطني اًهل تكره جد 1
    تكتب خطابات شخصية؟ هل تحب أن 2
   هل تحب الناس الذين هم أكرث مهارة منك؟ 3
    قول نعم دامئا؟إىلهل يصعب عليك أن تحب الناس امليالني  4
   هل تحب أن تسيل الناس يف املنزل؟ 5
    تخطيط عملك بالتفصيل؟إىلهل متيل  6
   هل لديك ثقة عظيمة يف نفسك؟ 7
   ا؟رًيهل تؤم دور العبادة كث 8
   ا؟ًا مكتئبًا هل تستطيع أن تضحك شخصًغالب 9
   هل يحدث أنك تعيد كتابة الخطابات قبل إلقائها يف صندوق الربيد؟ 10
   هل تحارب لتحقيق أغراضك؟ 11
   ا؟ًا جدً اللوم كثريأوهل يؤثر فيك املديح  12
   ا ما أهانك وجرح شعورك؟ًهل حدث أن شخص 13
    معجب بنفسك؟أوقاؤك أنك شخص مغرور هل يعتقد أصد 14
    جدال ما؟أوهل يزعجك أن تخرس يف مجادلة ما  15
   ا هل يتحدث أصدقاؤك عنك من ورائك؟ًغالب 16
   هل يصعب عليك االحتفاظ بأعصابك باردة؟ 17
    يأخذون الحيطة؟أوهل تكره الناس املحافظني والذين يأخذون حذرهم  18
   ملعايري األخالقية الحالية صارمة أزيد من الالزم؟هل تعتقد أن ا 19
    الشكوى؟أو الضيق أو التكرب والتذمر أوهل تشعر دامئا بالتعاسة  20

 



 20 دليل املقبلني عىل الزواج لحياة ناجحة 

 

 

إذا ) بال(والعرشة األخرية ) بنعم( إجابة األسئلة العرشة األول يجب أن تكون :مالحظة 

يا، ومن هذه الناحية يتوقع  درجة فأكرث فمودى ذلك أنه متزن انفعال15حصل املفحوص عىل 

 التهيؤ اآلن أو فأقل فتدل عىل عدم االستعداد 10له أن يكون سعيدا يف الزواج، أما الدرجة 

 .الستئناف مسؤوليات الزواج

كام أن األرسة هي اللبنة األوىل واألساسية للمجتمع وحتى تتحقق األرسة السعيدة 

ا ة هي ملك عام للمجتمع وليست حًقالصحية البد من الفحص الطبي قبل الزواجي فاألرس

 .ثناناشخصيا ينفرد به 

 :مراحل الحياة الزواجية

 أخرى، ويدفع إىلاالنتقال من مرحلة منائية   ما يطورون مشاكلهم أثناءً الناس غالبانإ

 :مع الحياة األرسية، تتمثل فيام ييل اإلرشاد األرسة نحو مرحلة منائية تتالءم

  The courtship period الخطوبةأوة املغازل) فرتة(مرحلة  1-

 تختلف هذه املرحلة باختالف املجتمعات واختالف

تقاليدها وعاداتها ففي بعض املجتمعات العربية 

تعتربها فرتة االتفاق عىل الزواج وقد ال تستمر إال 

بضعة أيام ويكون فيها التعارف بني الزوجني تحت 

 مدة إىلتد إرشاف العائلة ويف مجتمعات عربية أخرى مت

أطول حتى يتهيأ الزوجان للزواج، ومن فوائد مرحلة 

 :الخطبة ما ييل

 ن فالنة ستكون زوجةتعريف األقارب واألصدقاء بأ 

 .فالن مستقبًال

  تأجيله وتحديد عدد أفراد األرسة مستقبًالأواتفاق العروسان عىل اإلنجاب . 

 عمل وتحديد دور كل واحداالتفاق عىل العمل واألدوار ويعني ذلك هل أن املرأة ست.  

 فرتة الختزان ذكريات بهيجة.  

 استعداد العروسان لالستقالل واالنفصال عن األرسة. 
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 تشعر فرتة الخطبة الزوجان بأنها أصبحا راشدان وسيكونان أرسة.  

 الخطبة إعالن العروسان عىل تحمل مسؤولياتهام األرسية مستقبًال.  

  إشباع دوافعهام البيولوجيةالخطبة إعالن بالعروسني وحقهام يف.  

 اعرتاف األهل بشخصية العروسني املستقلة وقدراتهام.  

 الخطبة فرتة اختبار للعروسني لقدرتهام عىل القيام بأعباء الزواج. 

 إذا كان العروسان خاللها واقعيان وغري فرتة الخطبة تقلل من حدوث مشكالت مستقبًال 

  .خياليان يف تصوراتهام

 حدد نظام حياة العروسني وأسلوب حياتهام وهل سيبقيان يف نظام األرسة فرتة الخطوبة ت

  . يعيشان حياة عرصية جديدةأوالقديم 

 تساعد الخطبة العروسان عىل النضج النفيس.  

 السنوات األوىل من الزواج  2-

 : ثالثة مراحل أساسية وهيإىلوميكن تقسيم هذه املرحلة 

 احة واستجامم للعروسني وتعرف كل منهام عىل عادات فرتة ريوه: مرحلة شهر العسل -  أ 

 اآلخر كالصحو واالستيقاظ والنوم وعادات الطعام وما يحبون وما ال يحبون وتفضيالت

 .كل منهام

 البيت ويسرتيحان فيه إىلويف هذه الفرتة يعود الزوجان : ىلمرحلة الزواج األو  -ب

يات لكل منهام حيث تصبح الزوجة ما يلزم له وإعداده للسكن ووضع املسؤولويحرضان 

 . عن إدارته وإعداد ميزانيته واالتفاق عليه من حيث امللبس والسكنمسؤولة

 وهنا تكتشف الزوجة بأنها حامل، األمر الذي يتطلب: استقرار الزواج حتى الطفل األول -ج

 .التهيئة للقيام باألعامل والواجبات القادمة من رعاية صحية وتغذية ووالدة

 الطفل ميالد وتربية  3-

هنا يأيت الطفل الجديد وهو ضيف مرغوب به يف العادة عىل الزوجني، ولكنه يشكل 

وقت الفراغ والنشاطات والجانب االجتامعي واملايل، : ا يف جميع ظروف الحياة من حيثًعبئ

 :إىلوتقسم هذه املرحلة 
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قوم الزوجان بإعداد  سنوات وهنا ي6-2أكرب طفل من : أرسة بأطفال قبل املدرسة -  أ 

 .األطفال للذهاب للمدرسة وإلحاقهم بالروضة

 املدرسة إىل سنة حيث يذهب األطفال 13-6أكرب طفل من : أرسة بأطفال املدرسة  -ب

وتجلس األم يف البيت ساعات طويلة بدونهم تعد لهم الطعام وتساعدهم إذا 

 الصدق واألمانة استطاعت يف فهم ما يصعب عليهم من واجبات دراسية وتعليمهم

والثقة بالنفس واحرتام اآلخرين والقيام بالواجبات وااللتزام بها وتعليمهم واجباتهم 

 .الدينية وأدوارهم اتجاهها واتجاه والديهم وأقاربهم

 .السنوات الوسطى من الزواج  4-

 .Weaning parents from children   عزل الوالدين عن األطفال/ فطام  5-

 . الشيخوخةالتقاعد و  6-

 مفهوم دورة الحياة األرسية

يطلق  The family life cycle أن مفهوم دورة الحياة األرسية Gladding يقرر جالدنج 

دورة حياة  عىل املراحل املختلفة التي متر بها األرسة، وهذه املراحل توازى وتكمل مراحل

بني فيه املرحلة، واملشرتكني لدورة حياة األرسة حيث ي Duvall كام يعرض منوذج دوفال .الفرد

  :وتوضيح ذلك فيام ييل فيها، واملهام النامئية للمرحلة،

  -"الزواج بداية"الزوجان : املرحلة

  :الحرجة األرسية املهام النامئية للمرحلة

 .ُتأسيس زواج مشرتك بصورة مرضية -1 

 .متبادل للطرفني توطيد زواج ناضج -2 

التكـيــف ـمــع الحـمــل واالـســتعداد  -3 

 .الوالدية تملسئوليا

 .الدخول يف شبكة العائلة -4 
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 .الطفل والدة: املرحلة

 :األرسية املهام النامئية للمرحلة الحرجة

 .لديهم توافق وتشجيع لنمو األطفال -5 

 .والطفل تأسيس منزل مالئم للوالدين -6 

 طفل ما قبل املدرسة : املرحلة

 :املهام النامئية للمرحلة الحرجة األرسية

واالحتياجات الهامـة ألطفـال مـا قبـل املدرسـة بطـرق محفـزة  التكيف مع االهتاممات -7 

 .ومشجعة للنمو

 .مع استنزاف الطاقة ونقص الحياة الخاصة كآباء التعايش -8 

 املدرسة  سن: املرحلة

 : األرسية املهام النامئية للمرحلة الحرجة

 .الةّاالندماج يف مجتمع أرس أطفال املدرسة بطرق فع -9 

 .الالتحصيل املدريس لألطف تشجيع -10 

 املراهقة : املرحلة

 :املهام النامئية للمرحلة الحرجة األرسية

 .تحرر ونضج املراهقني توازن الحرية واملسئولية مع -11 

 .ناضجني تأسيس اهتاممات ما بعد الوالدية واملهنية كآباء -12 

  Launching centerمركز انطالق الشباب : املرحلة

 :الحرجة األرسية املهام النامئية للمرحلة

 مـع تقـديم ،الخ .. .الشباب الصغري للعمل والخدمة العسكرية والجامعية والزواجترك   -13 

 .املساعدة والطقوس املناسبة

 . يقدم املساعدةأوُالبقاء عىل أساس منزل معني   -14 
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  Middle aged parents  اآلباء متوسطي العمر: املرحلة

 :املهام النامئية للمرحلة الحرجة األرسية

 .الزوجية ةإعادة بناء العالق  -15 

 .اإلبقاء عىل الروابط العائلية مع األجيال الكبرية والصغرية  -16 

  Aging family members  األرسة املسنة: املرحلة

 :املهام النامئية للمرحلة الحرجة األرسية

 .مع الفقدان والعيش مبفرده التعايش  -17 

 .التقاعد غلق منزل األرسة والتكيف مع  -18 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثاين

 تيار الزواجمربرات اخ

 

 

 :ويشتمل النقاط التالية 

 نظريات فرست االختيار الزواجي 

  اسس اختيار الرشيك 

 أهمية الدين يف االختيار 

 منط الشخصية وتأثريه يف االختيار للرشيك 

 االحتامالت وأمناط الشخصية 

 

 



 

 

 

 



 

27 

 

 الثاينالفصل 

 مربرات اختيار الزواج

 

 

 

 :جينظريات فرست االختيار الزوا

مجموعة من التفسريات ). Kersten & Kersten, 1988(أورد كريستني وكريستني 

 :والنظريات التي حاولت أن تفرس األساس الذي يتم وفقه اختيار رشيك الحياة

 التفسري لالختيار النظرية

نظرية 

 التجانس

 متامثلني من حيث الخصائص أون الزواج يتم بني شخصني متشابهني أترى 

 يشرتكون معهم يف السامت الجسمية أوة واالقتصادية والتعليمية االجتامعي

 التقارب يف االتجاهات وامليول إىلوالتقارب يف السن والعقيدة إضافة 

ما نظرية التقارب أ. واملهنة وكذلك التشابه يف الحالة الزوجية السابقة

تم نه عادة ما يإن الشخص عندما يختار للزواج فأالسكاين فرتى ) التجاور(

 الخربة أوا سواء بحكم العمل ًبني أولئك الذين تتاح لهم الفرصة للتواجد مع

 ).2008 ,الجهوري( غري ذلك أو املدرسة أو

نظرية 

الحاجات 

 التكميلية

ًومن بني النظريات املفرسة لالختيار الزواجي أيضا نظرية الحاجات 

التناغم  أوعىل فكرة الجاذب التكمييل  )Winch R(التكميلية حيث ركز 

أننا ننجذب نحو هؤالء  )Durkheim(ويف هذا اإلطار يرى , بني الحاجات

 عن ذي ألنهم يشعروننا أننا أكرث تكامًال, الذين يكملون أوجه النقص لدينا

 أننا ننجذب نحو هؤالء الذين نحتاج إليهم )Ohman(ويرى كذلك . قبل

لتي ال منلكها ليكملوا نفسيتنا ولذلك نبحث يف الرشيك عن تلك الصفات ا

 ).2003 ,الحاريث(
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 التفسري لالختيار النظرية

نظرية التحليل 

 النفيس

مؤسس هذه ). Freud(ويرى , تركز عىل العامل النفيس يف االختيار للزواج

إمنا يبحث عن شخص يشبهه , ن الشخص يف اختيار رشيك للحياةأالنظرية 

 مييلون). الرنجسيني(ن األشخاص محبي الذات أ القول بإىل يحميه ويذهب أو

 ).2008 ,الجهوري( تكميليني أوواج من أشخاص كفيلني  الزإىل

نظرية الصورة 

 الوالدية

 ان االختيار للزواج ينطلق من طبيعة العالقات إىلتذهب هذه النظرية 

االنفعالية للطفل بوالديه خالل مراحل منوه املبكرة والتي تشكل شخصيته 

ل ذلك عن طريق االتصال بني الطفل واألشخاص املحيطني به ومن خال

 كيف يحسد وكيف يتجنب أو كيف يكره أويتعلم الطفل كيف يحب 

 ).2008 ,الجهوري(ويتقبل 

نظرية الرشيك 

 املثايل

ن الفرد منذ طفولته أ Christines)(تتمثل هذه النظرية فيام يطرحه 

 مفهوم معني من واقع عالقته مع أون صورة ّاملبكرة وحتى وقت الزواج يكو

ن يكون عليه رشيك حياته أان واملجتمع عام يريد األرسة واألب والجري

 ذلك تعمل إىلإضافة . ويظهر ذلك تدريجيا خالل مراحل العمر الالحقة

العادات والتقاليد والحاجات الشخصية والقيود الثقافية التي تفرضها بعض 

 بلورة مفهوم االختيار املثايل بدرجة إىلمؤسسات املجتمع يف أحيان كثرية 

 ).2008 ,وريالجه(كبرية 

 

: كام تؤثر العديد من العوامل يف اختيار رشيك الحياة وتتنوع بني العوامل الداخلية مثل

 . االعتامد عىل الغريأو ،امليل لالعتامد عىل الذات,  االنبساط لدى الفردأونزعة االنطواء 

عي والثقايف  تباعد املستوى االجتامأومدى تقارب , العوامل املادية:  الخارجية مثلوالعوامل

حب ,  السيطرةأو التسلط أونزعات العدوان , املستوى التعليمي لرشيك الحياة, للطرفني

االضطرابات , الظروف األرسية التي يعيشها الفرد قبل الزواج, عامل السن, الشهرة والطموح

 ).2003 ,الحاريث(واملتاعب واألمراض النفسية ومستوى الذكاء والطموح 
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 اسس اختيار الرشيك

 األساس اإلمياين: أوال

 تعاىل ورسوله الـلـه استجابة ألمر :التدين والتعبد َفانكحواْ ما طاب (: ، كام يف قوله تعاىل َ َ ُ ِ َ

َلكُم من النساء مثْنى وثـالَث ورباع ََ ُ َ ََ ُ َ َِّ َِّ  .»..... لنكاح من سنتيا«  :  وقوله،]3: النساء[) َ

 لقول الرسول : األجر واملثوبة :»ويف بض ْ  .» ع أحدكم صدقةُ

 ْجناُت عدٍن يدخلونَها ومن صلح من آبائِهم (: النعيم األخروي مع األزواج يوم القيامة َ َ َِ ِْ َْ َُ ََّ ََ َ ُ ْ ْ َ

ْوأزواجِهم وذرياتِهم َّ ِْ ِّ َ َ َُ ِ ْ  .]23: الرعد [)َ

  َوكَيف تَأخذونَه وقد أ(: يقول تعاىل:  تعاىل يف القيام بواجبات الزوجيةالـلـهمراقبة ْْ َُ َ َُ ُ َ ْفَىض ْ

ًبعُضكُم إىل بعض وأخذَن منكُم ميَثاقا غليظا  ِ َِ ً ِّ ْ ْْ َ َ َ ٍ َ ْ ََ ويقول املصطفى ، ]21 :النساء [)}4/21{ِ

 :» الـلـه واستحللتم فروجهن بكلمة « . 

 األساس النفيس: ثانيا

  واالستقرار الروحي والفكري الذي عرب عنه القرآن تحقيق السكن واألمن النفيسوهو ،

َومن آياته أْن خلق لُكم من أنفسُكم أزواجا لتسكُنوا إليها وجعَل (: عاىلالكريم بقوله ت َ ً َِّ َ َ َْ َْ ِّ ُ َ َِ ُ َ ْ ََ َ َْ َِ ِ ِ ِْ َْ

ُبينكُم مودة ورحمة إنَّ يف ذلك آليات لقوم يتفكَّروَن  َ َ َِّ َ َ ِ ٍَ ْ ٍَ َ َ ِ َ ِ ً َ ْ ََّ َ ً َّ َ  .]21: الروم[ )}30/21{ْ

 الـلـه ظالل الطفولة، ولهذا أثنى  التي تنمو وتتكامل يفإشباع غريزة األبوة واألمومة 

َربنا هب لنا (: تعاىل عىل عباده الذين وصفهم يف آخر سورة الفرقان بأنهم يدعونه قائلني ََ ْ َ َّ َ

ٍمن أزواجنا وذرياتنا قرة أعني ُ ْ َ ََ َُّ َ َِ َِّ ِّ َ َُ ِ ْ  .]74: الفرقان[ )ْ

 :األساس القانوين: ثالثا

 الزواج له مكانة عظيمة يف الكتاب والسنة. 

 يثبت هذه العالقة ويوثُقها ويوضح رشوطها، اًجعل اإلسالم للزواج عقد: قد الزواجع ّ ُ ْ ُ

 .وجعل هذا العقد بني الزوجني



 30 دليل املقبلني عىل الزواج لحياة ناجحة 

 

 

 بالقلب  املرأة رقيقة الشعور، تنقاد بسهولة وبخاصة فيام كان متصًال:اشرتاط الويل 

ا يحقق مصلحتها،  يقوم بإمتام العقد بعد موافقتها ومباً لها وليالـلـهوالعاطفة ولذا جعل 

وذلك إلثبات رشوطها ومراعاة حقوقها، ألن املرأة قد تستحي من ذكر ذلك وطلبه، وقد 

 .ُتخدع فيه لو بارشت العقد بنفسها

 لحقوق الطرفنيًدة يف توثيق العقد توثيًقا وحفظازيا: اشرتاط الشهود مع الويل . 

 عقد النكاح، وذلك بعقده عىل  كتابة العقد والتوقيع عليه ولزوم توثيق:الكتابة والتوثيق 

  . ملا يحدث بني الناس من تنازع واختالفً املأذون قطعاأويد القايض 

 األساس املادي: رابعا

 الـلـهوهو اسم للامل الواجب للمرأة عىل الرجل، وقد سامه : وجوب املهر عىل الزوج 

ً النساء صدقاتِهن نحلةَوآتُواْ(:  وفريضة، يقول تعاىلًا وأجراًتعـاىل يف كتابه الكريم صداق َ ْ ِ َِّ َ ُ َ ََّ( 

 .ً كان أم نقداًيناَ أجمع أهل العلم عىل وجوبه د،]4: النساء[

 مام ،إلزام الزوج بتبعات الزواج كالنفقة عىل الزوجة واألوالد: وجوب النفقة عىل الزوج 

ب  العمل من أجل النهوض بأعبائه، والقيام بواجباته، فيكرث االستغالل وأسباإىليدفعه 

 تعاىل من الـلـهاالستثامر مام يزيد يف تنمية الرثوة، وكرثة اإلنتاج، واستخراج خريات 

  .الكون

 األساس االجتامعي: خامسا

 بقاء النوع اإلنساين. 

 ثر النسل، واستمرار الحياةاتك.  

 حث النبي . املحافظة عىل األنساب التي يوليها اإلسالم عناية فائقةعىل الزوج بالودود  

ٌ تزوجوا الودود الولود فإينِّ مكاثر «: وقال . ُد حتى يكاثر بأمته األمم يوم القيامةالولو ِ َ ُ ِ َ َ َ ُُ ْ َْ َ ُ َّ َ َ

َبكم اْألمم  َْ ُ ُ ِ«. 

 : أهمية الدين يف االختيار

  يف هذا املجال يقول املصطفى :»ملالها ولحسبها وجاملها ولدينها :  تنكح املرأة ألربع

 .»فاظفر بذات الدين تربت يداك 
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  قوله :»فيه إخبار عن طبائع »ملالها ولحسبها وجاملها ولدينها :  تنكح املرأة ألربع 

 ملالها، أو لحسبها أوالبرش ورغباتهم يف سبب اختيار الزوجة، فبعضهم يريدها جاملها 

 . وبعضهم يختارون صاحبة الدين والخلق الكريم

  قوله :» اختيار ذات   رصيح نحوتوجيه نبوي. » فاظفر بذات الدين تربت يداك

  .الدين، ألنه هو الذي يحقق له ولها أهداف الزواج السعيد، والعيش الرغيد

  الدين هو الدافع للزوجة للتمسك بالفضائل، ورعاية حق الزوج، وتربية األبناء، وأداء

َ خري النساء من إذا نظرت إليها « :الحقوق والطاعة، وحفظه يف نفسها ومالها قال  َ

ذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك يف نفسها رستك، وإ

 .»ومالك 

 َقانتاٌت حافظاٌت (: ًجعل القرآن الكريم الدين وصًفا مميزا للكامالت من النساء، قال تعاىل ِ َِ َ َ

ُلـلَغيب مبا حفظ الـلـه َِ ِ َ َ ِ ْ ْ  .]34: النساء [)ِّ

 :املـــال

 وال حق للزوج يف مال زوجته لكن ال حرج يف اقرتان : لزوجالنفقة يف الرشع واجبة عىل ا

 .الرجل بزوجة غنية تكفيه مؤونة نفسها

 لزوجها لتعينه عىل أسباب الحياة اًإذا رضيت الزوجة بطيب نفس أن تقدم من مالها شيئ 

 .بطيب نفس فال حرج يف ذلك

 أن يختار امرأة ملالها وإن مل تكن ذات دين واستقامةً يسوغ رشعاال . 

 : الجامل

  األسايس الذي يقدم عىل ما سواهأوال ينبغي أن يكون العامل الوحيد َّ ُ. 

  وسكون النفس، عىل أن ال بأس من البحث عن الجامل بالقدر الذي يتحقق به غض البرص

 التي تطيع «:  سئل عن خري النساء قال بالدين والخلق القويم وعندما ًيكون محفوفا

 .»وتحفظه يف نفسها وماله إذا أمر، وترس إذا نظر، 

 عل من اختارهإذا خال الجامل من الدين فال ينبغي تقدميه، بل رمبا كان وباًال  . 
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 الصفات التي ينبغي مراعاتها يف اختيار الزوجة

 : الدين  1-

ً أساسا لطيب العيش وحصول املقصود من الزواج وهو الوصف الذي جعله الرسول 

َ خري النساء من إذا نظرت إ« ليها رستك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا َ

 .»غبت عنها حفظتك يف نفسها ومالك

 : النسب  2-

أن تكون ذات نسب أصيل يحول بينها وبني فعل النقائص، وتظهر آثاره عىل أوالده، ألن 

 لنطفكم  وتخريوا«: ، وكفاءة النسب لها اعتبار يف الرشع كام جاء يف األثر"العرق دساس"

 . لرفع النقص فهو مذمومأوإن قصد النسب ألجل الفخر  و.»وانكحوا األكفاء أنكحوا إليهم 

 :ًأن تكون ولودا 3-

إن هناء األرسة وسعادتها واستقرار حياتها يتم بإنجاب األوالد، الذين هم أمل كل 

 .»كاثر بكم األممُ تزوجوا الودود الولود فإين م«: يقول  زوجني

 : البكارة 4-

البكارة أمكن للحب، وأكمل يف املتعة واألنس، ألن الطبع مجبول عىل األنس بأول 

ً فهال تزوجت بكرا «:  لجابر حني أخربه بالزواج من ثيبمحبوب؛ ولهذا قال النبي 
 .»تضاحكك وتضاحكها، وتالعبك وتالعبها؟ 

 

 :منط الشخصية وتأثريه يف االختيار للرشيك

ملعرفة كل  و. كل رشيك معرفة منط شخصية الرشيك اآلخروعند االختيار الزواجي عىل

 :لزم أن نسأل أربعة أسئلة هامة... هذه األمور
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 من أين يستمد اإلنسان طاقته وحيويته ونشاطه؟: أوال

 أم من العامل الخارجي من خالل تفاعله مع اآلخرين؟... هل من عامله الداخيل

 .extroverted  عىل العاملمنفتح ......... من العامل الخارجي  - أ 

 .introverted  منطوي عىل ذاته........  من العامل الداخيل-ب

وكذلك كل ...  صفة دون األخرىإىلوالصفتان موجودتان يف كل البرش ولكن هناك ميل 

  صفة دون األخرىإىل ولكننا منيل يف الغالب ًصفات التالية موجودة لدينا جميعاال

)introverted( ذاته إىل املنطوي -ب )extroverted( املنفتح عىل العامل -أ

  يكون أكرث حيوية مع الناس، وإذا جلـس
 . يشعر باالكتئاب والضيقاًوحيد

  يحب أن يكـون يف مركـز وبـؤرة اهـتامم
 .اآلخرين

  يفكر بصوت عـال ومـن السـهل معرفـة
 .أفكاره

 يـألف ... حلو املعرش، سهل التعامل معه
 .الناس ويألفونه

 رين تفاصيل حياته الشخصيةيشارك اآلخ

 مع نفسهاًصادق جد .

 يتـحـدث أـكـرث ـمـام ... ايـبـدأ الـكـالم دامئًــ
يسمع ويـتكلم يف أكـرث مـن موضـوع يف 

 .وقت واحد

  ــاط ــل نـش ــرين بـك ــع اآلـخ ــل ـم يتفاـع
يتفاـعـل ـمـع الـحـدث برسـعـة ... وـحـامس

 .قبل أن يفكر

 مسـتوى الحيويـة يف ... ليس عنده هدوء
 .ارتفاع وانخفاض دائم 

 كرث حيوية عندما يجلس مع نفسهيكون أ ...
 .تفاعله مع الناس محدود

  يجلس يف الطرف ويتجنـب أن يكـون تحـت
 .األضواء

 بـل يـرد عـىل الكـالم  اًال يبـادر بـالكالم أبـد
 .فقط

 يفكر بعمق داخل نفسه.

  ـــه ال يشــــارك اآلخــــرين تفاصــــيل حياـت
 .غامض وقليل األصدقاء... الشخصية

 لفـكـرة عمـيـق ا... يـسـتمع أـكـرث ـمـام ـيـتكلم
 .عميق الرتكيز

  ـلـه مـسـتوى ثاـبـت ـمـن الحيوـيـة ويـحـتفظ
 .بالحيوية لنفسه

 ال ... يتفاعل مع الحدث بعد أن يفكر بعمق
 .يستعجل ويتأىن

 ويركز يف قضـية ... يتحدث عن األمور بعمق
 .واحدة
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نعيش يف العامل الخارجي عندما نكلم اآلخرين .  يف كل وقتً نعيش االثنني معاونحن

 أن إىلولكن بعضنا مييل .  يف جو هادئًامل الداخيل عندما نقرأ كتابانعيش يف العو... مثًال

 :اسأل نفسك األسئلة التالية... وملعرفة العامل الذي تفضله... يعيش يف عامل دون اآلخر

 هل التفاعل مع اآلخرين، أم جلوسك مع نفسك؟ ... ما الذي ميدك بالطاقة والحيوية 

 رج نفسك مع الناس، أم داخل نفسك مع أفكارك الداخلية؟ هل خا... أين تركز طاقتك 

 ؟ اًهل تفضل قضاء أغلب وقتك مع الناس، أم مع نفسك وحيد 

  هل تفضل العمل يف عدة مشاريع يف وقت واحد، أم يف مرشوع واحد حتى تنتهي منه؟ 

 ثم البدء ًال ثم التفكري بها، أم التفكري العميق أوأتشعر بالراحة أكرث عند عمل األشياء أوًال 

 يف العمل؟ 

  هل أنت اجتامعي، أم محافظ قليل االختالط بالناس؟ 

 كيف يستقبل اإلنسان املعلومات من الخارج؟: ثانيا

 sensororحيس ...... سـعن طريق حواسه الخم   - أ 

 intuitiveiveحديس  .....  عن طريق حاسته السادسة-ب

األلوان  وقت رؤية أوتذوق الطعام كل منا يستخدم الحواس الخمس بالطبع عندما ن

...  كل منا يستخدم الحدس واإللهام عندما نفكر يف املستقبل مثًالًوأيضا... املختلفة وهكذا

 :اسأل نفسك هذه األسئلة...  أي الجهتني متيل أكرثإىلوملعرفة 

 أكرث بالحقائق والتفاصيل، أم باملعاين وباالرتباط بني األشياء؟ اًهل تبدى اهتامم  

 ؟ ًإبداعا وهل أنت أكرث واقعية ومنطقي، أم أنك أكرث خياًال 

 أم فقط ألنها ًاهل تحب األفكار الجديدة ألنها ذات مغزى وميكن االستفادة منها واقعي ،

 جديدة؟ 

 هل تستخدم مهارة أنت متمكن منها، أم تشعر بامللل عندما تتقن هذه املهارة؟ 
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 sensor.......  الحيس-أ
 

 intuitive...... .. الحديس-ب

  ـق يف ـدة وال يـث ـائق املؤـك ـق يف الحـق يـث
 .الخيال

 يفـضـل ... واقـعـي، موـضـوعي ومنطـقـي
 .العميل املفيد من الحقائق

  يتعلم ويتقن املهارات التي يحتاجهـا يف
 .حياته العملية

  ،ـه مـحـدد، واـضـح الـكـالم ملـتـزم بكلمـت
 .دقيق يف وصفه... يرشح بالتفصيل

 درة ـمـنظم منهـجـي، مرـتـب ولدـيـه الـقـ
 .عىل التكيف مع الواقع

 يعيش اللحظة الحالية. 

  يثق باإللهام واالسـتنتاج واالسـتنباط، ينظـر
 دون الدخول يف التفاصيل.. للصورة العامة

 ويـثـري ... يفـضـل الجدـيـد فـقـط ألـنـه جدـيـد
 .إبداعه واهتاممه

 يبحـث يف ... مبدع يحـب الخيـال واالبتكـار
 .املعاين واالرتباط بني األمور

 ويـربط بينهـا ...  أخـرىإىلقطة ينتقل من ن
 ).الكليات(

 ــوز ــاس والرـم ــتخدم القـي ــبيه ... يـس والتـش
 .واملجاز

 يعيش يف املستقبل أكرث من الحارض 

 يتكلم يف أكرث من موضوع يف وقت واحد 
 

 كيف يتخذ اإلنسان قراراته؟: ثالثا

 thinkerمفكر ........ عقالين....... عن طريق العقل واملنطق  -  أ  

  feelerمشاعري ... عاطفي....... ريق العاطفة والقلب عن ط-ب

 عندما نشرتي كلنا نكون مفكرين عندما نفعل الصواب بغض النظر عن املشاعر، فمثًال

 ًوكلنا أيضا.  فقط من نفس اللون ألنه ال داعي لوجود ثوب آخر من نفس اللوناً واحدًاثوب

 أي إىلوملعرفة . ه بدون سبب منطقي ما فقط ألننا نحبًنكون عاطفيني عندما نشرتي شيئا

 :اسأل نفسك هذه األسئلة... العاملني متيل

  قلبك إىلهل تتخذ القرار بعد حساب السلبيات واإليجابيات، أم تتخذ القرار األقرب 

 وحسب؟ 

 هل تلتزم بالحق والصدق حتى لو تسببت يف جرح مشاعر اآلخرين، أم أنت أكرث دبلوماسية 

  الكذب؟ إىل ًات أحيانومناورة حتى لو اضطرر
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  القلب واإلحساس مبعاناة اآلخرين؟ إىل العقالنية والحياد، أم إىلهل متيل  

  هل أنت مقتنع أكرث بالحوار املنطقي العقالين، أم بالحوار العاطفي امليلء باألحاسيس؟ 

 يزة، أم تفضل أن تكون طيب القلب؟ِم مْهل ترى أن الحز 

 feeler.....  املشاعريأو العاطفي -ب thinker......  العقالينأو املفكر -أ

  يسمع ويحلـل مـا (ظهره مستوى للخلف

محايد املشاعر، عقالين ومنطقي). يسمعه

 ناقد يرى الخطأ والخلـل ... عادل ومنصف

 .دامئا وال يعجبه أي يشء

 اًصادق جـد... يقول الحق ولو عىل نفسه 

 .وليس لديه أي نوع من الدبلوماسية

  قلب وهذا غري صحيحيراه اآلخرون بال ...

فهو يرى املشـاعر مهمـة فقـط إذا كانـت 

 .منطقية

 متحمس ولديه طاقة كبرية للعمل. 

 عىل أن يكون ًايفضل أن يكون املرء صادق 

 .اًبارع

  ينحني لألمام كأنـه يقـول أنـا أحتويـك يف

يـحـــب أن يـســـعد اآلـخـــرين ... قلـبـــي

 .ويشكرهم ويثنى عليهم

  أحـددبلومايس ومناور وال يتضايق منه ...

 .لني ويقدر مشاعر اآلخرين

  ـعـاطفي مرـهـف الـحـس ـصـاحب أـخـالق

 يحب أن يشكره الناس وميدحونه.. عالية

  املشاعر عنده مهمة سواء كانت منطقيـة

ـدف ... أم ال ـو الـه ـامل ـه ـجام والـج االنـس

 .األسمى لديه

 يتحمس إذا نال رضا الناس من حوله. 

 عىل أن يكـون اًيفضل أن يكون املرء بارع 

 .ًاصادق

 

 كيف ينظم اإلنسان العامل من حوله؟: رابعا

 judger حكم ............  عن طريق السيطرة عىل األحداث والتحكم فيها-أ

 perceiverمدرك بحواسه ......  التفاعل مع األحداث وترك الخيارات مفتوحة-ب

  مناً عندما نقوم بعمل قامئة مبا سوف ننجزه غدjudgerكل منا يستخدم صفة الحكم 

  عندما نؤجل اتخاذ قرارperceiver وأيضا كل منا يستخدم صفة املدرك بحواسه. أعامل مثًال
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 عندما نتفاعل بتلقائية مع الحدث دون تحكم يف ً وأيضا،)التحري(بحث يف البدائل املتاحة ون

اسأل نفسك ...  أي الفريقني متيلإىلوملعرفة ).  ما آلخر دقيقةًاعندما نؤجل شيئ(الحدث 

 :سئلة التاليةاأل

  آخر لحظة؟ إىلهل تتخذ القرار يف رسعة وسهولة وحسم، أم تؤجل اتخاذ القرارات  

  هل تفضل الحسم، أم تفضل ترك االختيارات مفتوحة؟ 

  هل تفضل التحكم يف األحداث، أم ترك اآلخرين يختارون كيفام شاءوا؟ 

 ًتستطيع التحكم يف الوقت؟  وال اهل تلتزم باملواعيد بدقة وتقدر الوقت، أم تتأخر دامئ 

  هل أنت منظم يف حياتك، أم تجد صعوبة يف تنظيم الحياة من حولك؟ 

 ًآخر وقت ممكن؟إىل تؤجل الواجبات اهل تفضل العمل ثم الراحة واالستجامم، أم دامئ  

 perceiver). التحري( املدرك بحواسه -ب judger....... الحكم–أ 

 يحب أن يحسم األمـور ..
ـعا ـعر بـس ـرية ويـش دة كـب

 .بعد اتخاذ القرارات

  ـم الراحــة العمــل أوًال ـث
يـصـــنع ... واالـســـتجامم 

األـهـداف ـثـم يـسـعى إىل 
 .تحقيقها

 ـريا ـرتدد كـث ـم ال ـي ... ًحاـس
ـــيق  ـــت ـض ـــرى الوـق ـي
ــــارم يف  ــــتمرار، ـص باـس

 .مواعيده

  ـة تفاصــيل يحــب معرـف
 .األحداث

 يـحـب التـحـري وأـخـذ ... ـيـرتك االختـيـارات مفتوـحـة دامئًــا
 .املعلومات

 اسم ويغري من أهدافه كلـام حصـل عـىل معلومـات غري ح
 .جديدة

 استمتع أوًال ثم قم بالعمـل الحًقـا فالوقـت طويـل : مبدأه
 .أمامك

 يتكيف برسعة مع الظروف املحيطة ومع أي ... تلقايئ مرن
 .وضع جديد

 يهتم مبراحل التنفيذ وليس النتيجة النهائية للعمل. 

 ملرشوعـات ال أن يستمتع بأن يبـدأ يف ا... بطيء يف التنفيذ
 .ينهيها

 ًاملواعيد مرنة جدا... يرتك حياته مرنة لكل االحتامالت. 

 تلقـايئ ... لحظـة. يحب املفاجـآت ويـؤخر كـل يشء آلخـر
 .وعفوي
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شخصيتك وشخصية رشيكك ميكن التعرف عىل قراءة التقسيامت كذلك وللتعرف عىل  

 :التالية للشخصية

 : سبعة أمناط من الناس وهم كام ييلإىلهم  حسب اهتامماتإىلميكن تقسيم الناس 

  فحديثه عنهم ودامئا يف مراقبة لهم(منهم من يهتم بالناس.( 

  فيقيض وقته بالنشاطات والرحالت والرياضة(ومنهم من يهتم بالنشاطات.( 

  فيهتم بوجوده مبكان أنيق ونظيف، ويهتم بزيارة أماكن مختلفة(ومنهم من يهتم باألماكن.( 

 فيهتم بأدوات املنزل مثال، ويهتم برشاء أدوات باستمرار(تم باألشياء ومنهم من يه.( 

  فيبحث عن جمع املعلومات من عدة مصادر(ومنهم من يهتم باملعلومات.( 

  ا بالتفاين بأهمية ًفيهتم باملواعيد ويقتني ساعات عدة ويقيض وقت(ومنه ممن يهتم بالوقت

 ).الوقت

  تم بجمع املالومنهم من يه(ومنهم من يهتم باملال.( 

 :إىل عدة مواقع حسب إدراكهم لألشياء إىلكام ميكن تقسيم الناس 

  فيهتم بنفسه ويفكر باستمرار بتطوير ذاته، ويعيش مع ذاته(من يعيش يف موقع الذات.( 

  يضع نفسه يف موقع اآلخرين ودامئا يريد أن يكون مثل اآلخرين، (من يعيش يف موقع املقابل

 ).ويترصف مثلهم

 حيث يضع نفسه يف موقف مراقب للناس، ودامئا عيونه عىل (ن يعيش يف موقع املراقب  وم

 ).اآلخرين فرياقبهم

 :إىل). ترصفاتهم(وميكن تقسيم الناس حسب األمناط السلوكية 

 ا بسلوكه يلوم اآلخرين عىل أمور يقوم بهاودامئً: اللوام. 

 يرىض مبا يقوم به مهام كان: املسرتيض. 

 بترصفات واقعية تناسب املوقفيترصف: الواقعي . 

 يحكم عقله بأي ترصف يعمله: العقالين. 

 ينتقل من ترصف آلخر وال يكمل أي ترصف يقوم به: املشتت. 
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 :إىلتصنيف الناس بحسب حياتهم االجتامعية 

  يف السكن مثًالأو االقرتاب من اآلخرين، سواء يف املهنة إىلمنهم من مييل . 

  ا قدر املستطاعً عن اآلخرين ويفضل البقاء وحيد االبتعادإىلومنهم من مييل. 

 :  غريب– رشقي – جنويب –شاميل :  أربعة أقسامإىلكام ميكن تقسيم الشخصية 

 فيشعر عادة بالنشاط والرسعة، : شاميل تقليدي

 . ولكن إذا تطرف فيصبح كالربكان الثائر ال يهدأ أبدا

 الدقة واإلحكام، إىلفيميل : الرشقي التقليدي 

ن إذا تطرف فيصبح كالغابة الكثيفة التي ال ولك

 . تستطيع السري بها لكثافة أشجارها

 وميتاز بالدف والصداقة، ولكن : الجنويب التقليدي

 .إذا تطرف يصبح ملئ باألحاسيس لدرجة إحساسه الزائد بالحزن ومشاعره تصبح جياشة

 ذا تطرف مييل للحرية ويشعر بالرغبة بالحرية وعمل يشء جديد، ولكن إ: الغريب التقليدي

 .بدون حدود

وال توجد طبيعة . إن خري الناس الذي ال يتطرف والذي مييل لجمع الجهات األربعة

كل جهة من الطبائع األربع لها نقاط قوة كام لها نقاط ). األحسن (أو). األفضل(تسمى 

شامليني فلو كان البرش كلهم . والتنوع البرشي يف الشخصيات مهم الستمرار الحياة. ضعف

، ولو )فكلهم قادة وصناع قرار ويعملون بشكل فردي(لقامت الحروب والعداوات بينهم 

، ولو ساد )ألنهم يفضلون الراحة(كانوا كلهم جنوبيني لتوقفت األعامل واملشاريع الطموحة 

 أما الرشقيون فلرمبا شلوا العامل .الغربيون لضاعت أموالهم يف التجارب والسفر وقتل الروتني

هذه مجرد أمثلة وهمية للتوضيح عىل أهمية التنوع يف (لبريوقراطية وكرثة التفاصيل با

 ). الطبائع

. والطبائع األربع ليست ثابتة طول العمر بل هي ديناميكية وتتغـري خـالل حيـاة الفـرد

 اًا ولكن مع مرور الوقت يطور مهارات رشقية ويصبح جنوبيـًا غربيًفرمبا ينشأ الشخص جنوبي
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لكن من ).  يتقمصها عن طريق االحتكاك مع شخص ذو طبيعة رشقية شامليةأو (اًرشقي

).  عكسهاإىلمن جهة ( شاميل إىل الجنويب أو غريب متاما إىلالصعوبة مبكان أن يتحول الرشقي 

 .نظرا لالختالف الكبري بينهام

ع هناك ما يدعى بالشخصية الذهبية وهي التي تتكون من املزايا الحسنة يف الطبائ

هذه منزلة رفيعة ميكن الوصول إليها عرب ). الشاملية والجنوبية والرشقية والغربية(األربع 

التعرف عىل أفضل املزايا يف كل طبيعة ومن ثم تقمصها والتدرب والصرب عليها حتى يصل 

 . مرحلة متوازنة من الشخصيات األربعإىلاإلنسان 

 :االحتامالت وأمناط الشخصية

 ميكن من خاللها احتواء كل االحتامالت املمكنة ألنواع اًمهناك ستة عرش تقسي

وعىل وقع كل احتامل ميكن أن تتمثل لنا صفات . الشخصيات التي قد يكون عليها كل منا

ومن شأن كل هذه البيانات أن ترشدنا ... الشخصية وطبائعها ومواطن القوة والضعف فيها

 . نوع من تلك الشخصياتألنسب التوجهات التي يجدر بنا أن ننظر بها لكل

  حكم - مشاعري  - حديس -منفتح ). أخصايئ العالقات العامة(االحتامل األول 

  .لديه قدرة عجيبة عىل فهم اآلخرين وقيادتهم -1 

 .اً بهم وبكالمهم ويفهم الناس جيداًيهتم جد... أهم يشء يف حياته هو عالقته باآلخرين -2 

يستطيع أن يقود . ًبالتايل بسهولة أيضايستطيع بسهولة قراءة اآلخرين ويؤثر فيهم  -3 

 .مجموعة أثناء النقاش بكل سهولة بغض النظر عن نوعية من أمامه من الناس

 . يجرحهأو اًرقيق ومرهف الحس، ال يضايق أحد... لديه مشاعر فطرية فياضة ومتأججة -4 

 ًاانوأحي...  النقد ويأخذ النقد بصورة شخصيةاًرسيع االستجابة للثناء واملديح، وأيض -5 

 .يسبب نفور الناس منه

يذكر لك حقائق عن نفسك قد ال تعرفها أنت، ...  ذاتهمإىليساعد اآلخرين يف الوصول  -6 

 .ويذكر لك كيف تستخدمها

 .ًقائد ملهم وتابع مخلص أيضا... يساعد اآلخرين ويدعمهم ويطورهم ويوظف قدراتهم -7 



 41 مربرات اختيار الزواج: الفصل الثاين

 

 

سالمه رقيق وال . لبطاهر وطيب الق... سمعته طيبة مع الجميع ال يتقاتل مع أحد -8 

 .تكاد تحس بيده عندما يصافحك

 . يف املسائل النفسيةاًخصوص... مميز ومشهور -9 

 .نظرته مستقبلية ومثايل... مبدع قوي وذو بصرية ثاقبة -10 

 . فيام يتعلق باالستشارات النفسية والعالقات اليوميةاًمحارض ممتاز خصوص -11 

 مدرك بحواسه  - عري مشا  -حديس   -منفتح ). ُامللهم(االحتامل الثاين 

ل أي يشء، وهذا صحيح يعتقد أنه يستطيع أن يفع. كل يشء ممكن: شعاره يف الحياة -1 

 . حد كبريإىل

يحس بامللل واالكتئاب إذا . عالقته طيبة مع الناس فهو ال يستطيع العيش بدون الناس -2 

 . اًجلس وحيد

 .عنده قدرة عجيبة عىل رؤية االحتامالت والتنبؤ باملستقبل -3 

 .  ولديه مليون بديل ومليون احتامل ويستطيع وصفها كلها بدقة متناهيةمبدع -4 

وال ... صاحب مشاعر دافئة رقيق القلب. عنده حس راقي ويفهم الناس بطريقة عجيبة -5 

  .يتقاتل مع أحد

 يفهم تعقيدات النظريات اًيفهم تعقيدات النفس البرشية مبنتهى البساطة، وأيض -6 

  . الجانب اإلنساين أكرثإىلنه مييل لك... العلمية مبنتهى البساطة

  .قدرته عالية عىل التأقلم والتلقائية والليونة واالستجابة ألي طارئ جديد -7 

  .رسعان ما ينترش ليصيب اآلخرين... ُ وحامسه معدياًحاميس جد -8 

  .صاحب خيال واسع وعبقري... صاحب روح عالية، متطلع ومبدع -9 

 . فيام يتعلق بالناساًمنطقي خصوص -10 

هو أن تحوز عىل اهتاممه، وأما ما ال يتفاعل معه :  الوحيد للتعامل مع املشكالتُطهَرش -11 

 . أنه ال يفهمهاًفثق متام

 ؟....أن تسأله ماذا ميكن أن نفعل يف: كلمة الرس يف التعامل معه -12 
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 .وعىل استعداد دائم ملساعدة أي شخص يطلب مساعدته...  الحلولإىلرسيع الوصول  -13 

 .وال يستطيع العيش بدونهم... اسحياته اليومية مع الن -14 

 .وأسبابه وجيهة لالعتذار... يضع أسباب منطقية ألي يشء يريده -15 

ّال يحرض -16   .ا ألي موضوع بل يرتجل دامئًُ

  .فكل ما يطلبه هو كلمة حلوة... يحب أن يتقبل الناس عمله وأن يثنوا عليه -17 

  .وطاقته جبارة... رسيع الكالم والحركة وامليش -18 

  .وكرثة كالمك قاتلة بالنسبة له... يك يفهم ما تريديكفيه اإلشارة ل -19 

 .من السهولة قيادته والتعامل معه -20 

 حكم  -مفكر   -حديس  -منفتح ). ُقائد ملهم: (االحتامل الثالث

 .له بصامت ساحرة عىل من حوله... عالقاته عريضة مع الناس -1 

 .مبدع عبقري وملهم... صاحب قدرات هائلة -2 

 .ثم تنفيذ ما يتخيله عىل أرض الواقع... ستقبلقدرته عجيبة عىل تخيل امل -3 

 .فهو منطقي عقالين، ومنظم... قوته يف تفكريه -4 

 .كل يشء تحت سيطريت... كل يشء عىل ما يرام: السان حاله دامئً -5 

 . أن يحقق األهداف املرجوة منهإىل إدارة وقيادة إىلكل يشء عنده يحتاج  -6 

لكنه يرى أن هذا هو ... صد بذلك اإلهانةيقول ما يعتقده برصاحة وال يق... اًرصيح جد -7 

  .الحق والعدل

 .ال يؤجل وال يسوف... حاسم صارم وقوي -8 

يطور ... قيادي يف أي مكان ويف أي نشاط... يقود الجميع، والكل يلهث خلفه لرسعته -9 

 .من حوله ويفهمهم

 .يفهم دقائق األمور وينظمها... عبقريته يف اإلدارة -10 

 .عمل يتطلب التفكري والتحليل املنطقييف أي ... لديه مهارة عجيبة -11 

 .رسيع الوصول للحلول، وحلوله منطقية ومرتبة -12 
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 .قدرته عجيبة عىل مخاطبة الجامهري -13 

يحب أن يضيف معلومة جديدة لخربته كل يوم وبالتايل فهو دامئا . اهتامماته متعددة -14 

 .يف تطور مستمر

 . وىف أي موضوعًايقرأ كثري -15 

 .ويخرج منهم بالحكمة... لكبري، الغنى والفقريالصغري وا... يجلس مع الجميع -16 

  .لديه ميل فطرى للقيادة والتنظيم والتقاط الخلل ومحاولة إصالحه -17 

 .يصنع النظريات من خياله ويطبقها يف الواقع العميل -18 

 .هو رجل بأمة كاملة -19 

 مدرك بحواسه  -مفكر   -حديس  -منفتح ). املبدع(االحتامل الرابع 

 .ويستمد طاقته من التفاعل مع الناس.. .عالقته بالناس عريضة -1 

 .يتكلم يف أكرث من موضوع يف وقت واحد... مبدع من الطراز األول -2 

 .يتكيف مع أي وضع وتفكريه منطقي. رسيع الكالم... تلقايئ -3 

 . بخيط واحد وبسهولةاًيجيد عمل أشياء كثرية ويربط بينها جميع -4 

 . ألي موضوعّحرضُ يذىك للغاية، يرتجل وال... حاذق مبدع، ماهر وملاح -5 

 .ويستمتع اآلخرون بوجوده بينهم... يستمتع بوجوده مع اآلخرين -6 

 .يستمتع بالنقاش املنطقي وقدرته فائقة يف الحديث واإلقناع -7 

 . يف املشاكل الجديدة والصعبةاًواسع الحيلة ولديه حلول كثرية خصوص -8 

  .يكره الروتني والنظام ألنه يقيد حركته -9 

 . أمر مثري آخر برسعة وكفاءةإىليتحرك من أمر مثري  -10 

 .لديه األسباب املنطقية املقنعة ألداء أي عمل يريد -11 

... ، وينظر للعامل من حوله نظرة عامة).الكليات(يرى العالقات واالرتباطات بني األشياء  -12 

 .يبحث عن الفرص املتاحة والبدائل املمكنة واالحتامالت املتعددة

 . واضحةيتنبأ باألشياء ولديه رؤية مستقبلية -13 
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... لديه قدرة كبرية عىل أن يفهم كيف يعمل النظام بالتفصيل وبالرتتيب خطوة بخطوة -14 

 .ًويفهم أيضا التداخالت بني الخطوات

 .يحب املغامرة والتحدي ولديه قدرات إبداعية هائلة -15 

 حكم -مشاعري  -حديس  -منفتح ). مقدم العناية لآلخرين(االحتامل الخامس 

 .يتفاعل مع الناس، شعبي يحس مبعاناة الناس... رحيممشاعره فياضة وقلبه  -1 

 .همه أن يساعد الناس يف كل مكان... صاحب ضمري حي وله نظرة صائبة -2 

 االنسجام مع من حوله، وإذا وجد يف مجموعة ال ينسجم معها فإنه يتضايق إىليحتاج  -3 

 .وال يستطيع أن يعرب عن نفسه

 .جيبة عىل صنع هذا االنسجام والتناسق، ولديه قدرة عاً أبداًال يحب أن يضايق أحد -4 

 .قدرته مذهلة عىل ربط الناس بعضهم ببعض وصنع االنسجام فيام بينهم -5 

  . مشغول بعمل الخري للناس ويعمل بشكل أفضل إذا قدره اآلخرون وشجعوهادامئً -6 

 .حازم صارم، ينظم األمور وينظم الناس ليك ينجزوا األهداف يف الوقت املحدد -7 

 . ووفاء نادر حتى يف أحلك الظروفصاحب والء شديد -8 

 .يتوقع من اآلخرين أن يكونوا مثله -9 

 .ايحب أن يحس باألمان وثابت عىل مبادئه دامئً... يحب الثبات ويكره التغيري -10 

... ايألف الناس ويألفونه، موجود يف املناسبات دامئً... أصحابه كرث... اجتامعي منطلق -11 

 .يقدر ظروف اآلخرين... ه بجرياناً وأيضاًيهتم بأهله القريبني جد

 . شكر من اآلخرين عىل ما قدمه لهمأوال يطلب أكرث من كلمة ثناء  -12 

 .أنيق ولبق... حسن املظهر -13 

 .يتأقلم مع النظام اإلداري والروتني -14 

 .ويبتعد عن األمور املادية... يحب التعامل مع الجانب اإلنساين -15 
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 مدرك بحواسه  -اعري مش  -حيس  -منفتح ). املنجز للعمل(االحتامل السادس 

 .تلقايئ مرح ويتأقلم مع الناس... عالقات عريضة مع اآلخرين -1 

 .واقعي بحت يثق بالتجربة وال يحب التغيري -2 

 .قلبه طيب لني ومرن... إحساس مرهف -3 

 .يستمتع بأي يشء يف الحياة، واقعي ويتقبل الوضع كام هو... ودود ومرح -4 

 .ةيبحث عن اإلنجاز يف العمل والنتيجة الواقعي -5 

  .ال يحب الخيال ولكن يحب ما يراه بعينه ويحسه بحواسه -6 

 .ماهر يف األوضاع التي تتطلب بديهة -7 

  .اًومجلسه ال ميل أبد... يدخل املرح والرسور يف نفوس اآلخرين -8 

 .عنده القدرة عىل أن يرى الجامل يف الواقع من حوله -9 

 .عميل وواقعي... خربته عريضة يف الحياة -10 

 وصاحب نكتة... يحب الرياضة واملرح واللعب... يحب اللعب والتلقائية -11 

 ميلء بالحيوية... شخص يحب الحياة ويستمتع باللحظة الحالية -12 

 .ذوقه عايل ويرى الجامل يف ما حوله... يستمتع بأي يشء يف الحياة من حوله -13 

ألنه يحب الحرية ويرفض أن تتحكم القوانني يف ). يكره الروتني(النظام اإلداري يضايقه  -14 

 .حياته

 ).اًصاحب مزاج عايل جد(يستمتع مبا يعمله  -15 

 .ألن الفوىض تقلل من املتعة عنده... قليل الفوىض -16 

 .كريم متفائل دافئ املشاعر وعطوف... يحب اآلخرين -17 

 ).يتعلم بيده(وليس بالقراءة واملحارضات ... يتعلم باملامرسة العملية -18 

 .يرى الحقائق ويراقب األحداث واألوضاع من حوله... واقعي -19 

 .لديه مهارة يف تحريك الناس للتعامل مع املشاكل بإيجابية -20 
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 حكم  -مفكر   -حيس   -منفتح .  )الحارس: (االحتامل السابع

 .ايتفاعل مع الناس دامئً... قوي منفتح عىل اآلخرين -1 

 ).أرى بعيني ألصدق(يحب النظرة الواقعية ... واقعي ال يحب الخيال -2 

 .يحلل الواقع ويزنه بصورة منطقية -3 

 .الحارس األمني... ينظم األمور ويدير النشاطات بصورة رائعة -4 

  . ثوان يقرر هل يكمل معك الحوار أم ال3بعد  -5 

 .ليس لديه وقت ليضيعه يف توافه األمور... اً وعميل جدامشغول دامئً -6 

 .يتعامل مع الحقائق املادية ويرفض العواطف وال يضيع فيها وقته -7 

 . يف حياتها فعًاليحب أن يتعلم املهارة التي يحتاجه -8 

 ).ديكتاتوري( أنه يسيطر عىل الناس ًايبدو أحيان -9 

 .ويحسم األمور بكفاءة... مهارة كبرية يف إدارة العمل -10 

 .يتحرك برسعة لتطبيق القرارات املتفق عليها وال يثنيه عن عزمه يشء مهام كان -11 

 .ال يبايل باملواضيع غري املفيدة وال يضيع فيها وقته -12 

 ). ليس عنده لف وال دوران(واضح ... نظرة منطقية وغري عاطفيةينظر ... مدير جيد -13 

يتعب جدا إذا كان من حوله مهملني وغري ... يتوقع من اآلخرين أن يكونوا مثله -14 

 . منظمني

 . ويحب السيطرة عىل اآلخرين وإجبارهم عىل أن يكونوا مثلهًاالناس يرونه جاف -15 

 .موضوعي للغاية يف فهم وحل املشكالت -16 

 .منطقي يرفض أنصاف الحلول...  عىل الفوىض والتسيب واإلهامليًالال يصرب طو -17 

 .ويقدر الكفاءة فقط دون غريها...  ما يأخذ األمور بصفة شخصيةاًنادر -18 

أنا ال : (ولسان حاله... الناس يستمدون قوتهم منه... يستطيع أن يعمل لوحده -19 

 ).ّأحتاجكم بل أنتم الذين تحتاجون إيل

 .االعتامد عليه ألبعد الحدودوميكن ... صاحب ضمري حي -20 
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 مدرك بحواسه  -مفكر   -حيس   -منفتح ). الفاعل: (االحتامل الثامن

 .يستمد طاقته وحيويته من التعامل مع اآلخرين... عالقاته عريضة مع الناس -1 

 .ويعيش اللحظة الحالية.... واقعي صاحب تجربة عملية -2 

أرى بعيني وأحس : ( لسان حاله...الخيال ليس له معنى عنده مادام ليس منه فائدة -3 

 ).بحوايس

 .مرن متكيف مع األوضاع الجديدة... منطقي وعقالين -4 

 .ال للملل يف الحياة ويف العالقة مع اآلخرين... مرح وتلقايئ -5 

  .ويستمتع بحلها... لديه مهارة طبيعية يف حل املشاكل -6 

 . بشكل منطقيثم يحلها... ويربط بينها ويقرأ ما بني السطور... يجمع بني املشاكل -7 

 .ق بينها بال تناقضّوفُيجمع بني املتناقضات وي -8 

يفضل األمور الرياضية واألشياء ... مجازف ويستمتع مبا هو آت... يفضل اإلثارة والحركة -9 

 .اليدوية

 .يستطيع أن يرى دقائق األمور ويلفت للتفاصيل وتثري اهتاممه -10 

ئحة الحلوة واملنظر يحب الهدوء والصوت الخافت والرا... صاحب ذوق فني عايل -11 

 .الجميل

 .يبحث عن النتائج ويحب أن يراها -12 

 .لديه قدرة عالية عىل التحمل والتأقلم مع الواقع كام هو -13 

 .وصاحب حرفة... عنده مهارات يدوية -14 

يكره ... يكره الرشح ويفضل املخترص املفيد، ثم بعد أن يسمع يعطيك اقرتاح يف كلمتني -15 

 .الجدل والنقاش

وأيضا ألنه ...  ورقة ولذلك مييل الناس للتعامل معه والتقرب إليهلديه لطافة وسامحة -16 

 .مرح ويحب اللعب

 .لديه طاقة جبارة وقدرة فائقة عىل حل املشكالت -17 
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  .ولكنه يفضل الحرية... ال يحب الروتني والقوانني -18 

 .لديه قدرة عجيبة عىل جعل الصعب سهًال -19 

  .ياة ومباهجهاويحب أن يستمتع بالح... لديه رغبة قوية يف الحياة -20 

 حكم  -مشاعري   -حديس   -منطوي ). الحامي: (االحتامل التاسع

 . ثم يتفاعل مع الحدثيفكر أوًال... محافظ -1 

عالقاته محدودة، مييل للهدوء ... غامض وقليل الكالم... ال يبدأ الكالم ولكنه يرد عليه -2 

  .اًوللجلوس وحيد

 .خرينيشعر بالناس ويفضل أن يخدم اآل... صاحب حس راقي -3 

 .يحمى الناس من الوقوع يف الخطأ -4 

 .ومبادئه ثابتة وواضحة... يحقق النجاح عن طريق اإلرصار والثبات عىل املبدأ -5 

 ).غري مقلد(عنده خصوصية يف شخصيته ...  ألحداًأفكاره من فهمه وليست تقليد -6 

 ).املفروض أن نعمل كذا.. (يحب أن يعمل ما ينبغي عمله -7 

 . العمليضع كل جزء من اهتاممه يف -8 

 .قوى للغاية وصاحب ضمري حي -9 

 .يحرتمه الناس لصالبة مبادئه ولوضوح الرؤية لديه -10 

  .صاحب مهارة يف تقييم أي موقف وخصوصا فيام يتعلق بالناس -11 

 .وهو متأكد من قدراته هذه... يستطيع أن يفهم ما يف داخل نفسك -12 

 .ية ما يتعلق بالنفس البرشاًخصوص... يفهم األشياء املعقدة بكل وضوح -13 

 .اًويثق يف إميانه هذا جد... مؤمن مببادئه -14 

 .الحدس واإللهام من أهم قدراته -15 

 .عنده قدرة كبرية عىل تحفيز الناس يف العمل -16 

 .ولكن يفضل الصورة العامة لألمور... ال يحب التفاصيل -17 
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 .والتزامه عميق مببادئه وعقيدته... والؤه كبري ألصدقائه ولعمله -18 

 .خياله خصب... ته نافذةوبصري... عنده نظرة مستقبلية -19 

 .طيب القلب... حساس عاطفي -20 

 مدرك بحواسه  -مشاعري   -حديس   -منطوي ). املثايل: (االحتامل العارش

 .وال يبادر الكالم... عالقاته محدودة...كتوم وهادئ... غامض ومحافظ -1 

  .عمق يف التفكري اإلبداعي ولكن يف داخل نفسه... صاحب الهام وخيال -2 

 ما األنهم دامئً... ق ألبعد الحدود وهذه هي مشكلته مع اآلخرينصاحب قلب رقي -3 

... اً، بل يفضل أال يضايق أحداولكنه ليس ضعيًف... ايقللون من قدراته ويظنوه ضعيًف

 . ولكن داخل نفسهاًقوى جد

 .اًويفهم تعقيدات النفس البرشية جيد... يفهم الناس -4 

 . عىل املرونة والتكيفاًلديه قدرة عالية جد -5 

 . وال يتقاتل مع أحداًال يضايق أحد... ثايل يف رؤيته وترصفاته وحياتهم -6 

 .يراقب األوضاع من حوله يف هدوء -7 

 .وذو قلب رحيم... دافئ املشاعر... اًصاحب والء ووفاء عايل جد -8 

يحب الناس يف داخله ويحمل يف داخله مبادئ وقيم عالية، والناس ال يحملون مثل  -9 

 توقعه يف رصاع مع نفسه ومع الناس ألنهم يترصفون وهذه املبادئ... هذه املحبة

 .عكس ما يتوقع

 . االحتامالتإىلرسيع يف الوصول ... اًهادئ ولكنه فضويل جد... متكيف مرن -10 

 ).يف رأيه(يفضل أن يكون مع الجامعة ...  اإلتباعإىل القيادة بل إىلال مييل  -11 

 .وشديد الرتكيز فيام يفكر فيه... عميق التفكري داخل نفسه -12 

 .ا ودقيًقاً صائبًم الناس تقييامّويقي... يالحظ الفروق الدقيقة بني كالم الناس وأفعالهم -13 

 .ويتكيف مع كل الضغوط... يتحمل أكرث من طاقته -14 

 .والنفس البرشية... وعلوم اإلنسان...  الشعر واألدبإىلمييل  -15 
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 ).رةيعمل بصفة مستم(ولكن داخل نفسه ... لديه طاقة جبارة للرتكيز يف العمل -16 

 . عن خصوصياته وأموره الشخصيةًاال يتحدث كثري... محافظ -17 

 .وال يحب العالقات السطحية... يقدر وبشدة العالقات مع الناس -18 

 ). ساعدين وأساعدك(يحب تبادل املنفعة  -19 

 حكم  -  مفكر   -حديس   - منطوي ). العامل: (االحتامل الحادي عرش

 .تكلم وال يبادر بالكالميستمع أكرث مام ي... محافظ، عالقاته قليلة -1 

 .يرى املستقبل ولديه نظرة بعيدة املدى.. يثق باإللهام... صاحب رؤية إبداعية -2 

 .يفهم االرتباطات بني األمور والعالقات بينها... يقدر املنطق والعقالنية -3 

 .ويكره اإلهامل والتسيب... يقدر وبشدة املهارة واإلتقان، واإلبداع واملكانة االجتامعية -4 

  .يتميز باالستقاللية عن اآلخرين... اًه وآراؤه تنبع من داخله وال يقلد أحدأفكار -5 

  .يف دقة عجيبة... لديه قوة يف تنظيم العمل -6 

  .يرى الخلل ويسعى إلصالحه... ناقد بطبعه -7 

 .ولديه مستوى عال من الكفاءة واإلتقان... لديه عزمية قوية -8 

 .يجد من يتفاهم معه قليلون -9 

وهو ناجح يف إنزالها عىل أرض الواقع وتنفيذها ... ت املستقبليةرؤيته جلية لالحتامال -10 

 .بصورة دقيقة

يستمتع بالتحديات الفكرية املعقدة واملتشابكة ألنه يستطيع استخدام قدرته عىل  -11 

 .التفكري واإلبداع

 .يقدر املعرفة والعلم يف نفسه وعند الناس -12 

 .هاملويتضايق من التسيب واإل... يتوقع من اآلخرين الكفاءة -13 

 .يكره الغموض ويحب الوضوح -14 

 .يثق يف نظرته لألمور وحكمه عليها -15 

 .قدرته عالية عىل اتخاذ القرارات الصعبة -16 

 .وكذلك هو يف تفاعله مع األمور... هادئ الوجه واملعاين -17 
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 .يفكر بعمق داخل نفسه...  أن يسمع وال يبدأ الكالمإىلمييل  -18 

 .إيجايب. ..عقالين ومحايد يف نقده من أجل إصالح الخطأ -19 
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 .ويكره اإلهامل والتسيب... يعشق اإلتقان والكفاءة -10 

مستقل بذاته، وال يعتمد عىل أحد ... ، ويبحث عن إصالح األخطاءاًناقد لكل يشء تقريب -11 
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 الفصل الثالث

 الخطوبـــــة

 

 :ويشتمل النقاط التالية 

 ئلة يقرتح سؤالها يف الخطوبةأس 

  أمور يفرتض مراعاتها قبل الخطبة 

 أمور يتم االتفاق عليها قبل الزواج 

 اللقاء االول بني الخطيبني 

 عقد القران وإجراء مراسيم الخطوبة بعد 

 خطيبتك طرق إلسعاد 
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 الفصل الثالث

 الخطوبــــة

 

 

 :فوائد الخطوبة

 يف الحياة الزواجية، وتختلف هذه املرحلة باختالف املجتمعات الخطوبة مرحلة مهمة

واختالف تقاليدها وعاداتها ففي بعض املجتمعات العربية تعتربها فرتة االتفاق عىل الزواج 

وقد ال تستمر إال بضعة أيام ويكون فيها التعارف بني الزوجني تحت إرشاف العائلة ويف 

ول حتى يتهيأ الزوجان للزواج، ومن فوائد مرحلة  مدة أطإىلمجتمعات عربية أخرى متتد 

 :الخطبة ما ييل

 ًتعريف األقارب واألصدقاء بأن فالنة ستكون زوجة فالن مستقبال. 

  تأجيله وتحديد عدد أفراد األرسة مستقبالًأواتفاق العروسان عىل اإلنجاب . 

 ر كل واحداالتفاق عىل العمل واألدوار ويعني ذلك هل أن املرأة ستعمل وتحديد دو.  

 فرتة الختزان ذكريات بهيجة.  

 استعداد العروسان لالستقالل واالنفصال عن األرسة.  

 تشعر فرتة الخطبة الزوجان بأنها أصبحا راشدان وسيكونان أرسة.  

 ًالخطبة إعالن العروسان عىل تحمل مسؤولياتهام األرسية مستقبال.  

 ام البيولوجيةالخطبة إعالن بالعروسني وحقهام يف إشباع دوافعه.  

 اعرتاف األهل بشخصية العروسني املستقلة وقدراتهام.  

 الخطبة فرتة اختبار للعروسني لقدرتهام عىل القيام بأعباء الزواج. 

  فرتة الخطبة تقلل من حدوث مشكالت مستقبال إذا كان العروسان خاللها واقعيان وغري

  .خياليان يف تصوراتهام

 لنضج النفيس تساعد الخطبة العروسان عىل ا. 
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  فرتة الخطوبة تحدد نظام حياة العروسني وأسلوب حياتهام وهل سيبقيان يف نظام األرسة

  . يعيشان حياة عرصية جديدةأوالقديم 

 :أسئلة يقرتح سؤالها يف الخطوبة

ُأقرتح عىل كل خطيبني أن يجيبا عىل هذه األسئلة يف لقاء التعارف بينهام وقد جربت 

 . ها نتائج إيجابيه وناجحة يف الزواجهذه األسئلة وكانت ل

  ما هو طموحك املستقبيل ومـا

 هدفك يف الحياة؟

  ما هو تصورك ملفهوم الزواج؟ 

 التي تحـب أن  ما هي الصفات

 تراها يف رشيك حياتك؟

 هل تـر مـن الرضوري إنجـاب 

 الطفل يف أول سنة من الزواج؟

  عيوب خلقية؟ أوهل تعاين من أي مشاكل صحية؟ 

 امعي؟ ومن هم أصدقاؤك؟هل أنت اجت 

 كيف هي عالقتك بوالديك؟ 

  تقيض وقت فراغك؟ وما هي هواياتك؟ مباذا 

  تطوعي؟ أوهل لك نشاط خريي  

  الشخصية؟  والدتك يف حياتناأوما رأيك لو تدخلت والديت  

 :أمور يفرتض مراعاتها قبل الخطبة

 :الزواج حدد هدفك من  1-

ا، وال تتصور الحكم العظيمة التي ً قارصأوا ًطئخا هناك فئات كثرية تفهم الزواج فهام

 :رشع من أجلها
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 متعة وشهوة جسدية فحسب فمنهم من يرى أنه. 

  ومنهم من يرى أنه سـبيل لإلنجـاب

 .األوالد والتفاخر بكرثة

  ومنهم من يرى أنه فرصة للسـيطرة

 .والقيادة وبسط النفوذ

 عفـاف يرى أنه فرصـة إل ومنهم من

 .النفس

  توارثهـا  أنـه عـادةومنهم من يـرى

 .األبناء عن اآلباء

 مسـتمر، وتضـحية دامئـة يف  ومسـئولية عظمـى، وتعـاون! وقليل منهم من يرى أنه رسالة

َيا أيها الناس إنَّا خلقنـاكُم (: تعاىل قال.  الطريق السليمإىلسبيل إسعاد البرشية وتوجيهها  َّْ َ َ ِ ُ َ ُّ ََ

ًمن ذكَر وأنَثى وجعلناكُم شعوبا ُْ َ َ ُِّ َ ْ َ َُ ٍ َ وقبائَل لتعارفوا إنَّ أكْرمكُم عند الـلـه أتْقاكُم إنَّ الـلــه َ َِ ِْ َْ َ َِ ِ ِِ َ ََ ُ َ ََ َ َ

ٌعليم خِبري  َ ٌ ِ  ].13: الحجرات[)}49/13{َ

 :اظفر بذات الدين 2-

: ألربع تنكح املرأة« قال النبي 

ملالها، ولحسبها، ولجاملها، ولدينها، فاظفر 

 ].عليه متفق [»بذات الدين تربت يداك

الدنيا متاع، وخري «: قال النبي و

 ).رواه مسلم(» متاعها املرأة الصالحة

: أربع من السعادة «:وقال النبي  

الواسع، والجار  املرأة الصالحة، واملسكن

السوء، واملركب السوء،  وأربع من الشقاء املرأة السوء، والجار. يءالصالح، واملركب الهن

 ).األلباين هقي وصححهرواه الحاكم والبي (»واملسكن الضيق
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 :العؤود الودود الولود  3-

أال أخربكم «: وقال 

بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود 

العؤود، التي إذا ظلمت  الولود

هذه يدي يف يدك، ال : قالت

 رواه [» حتى ترىضاًأذوق غمض

الدار قطني والطرباين وحسنه 

 ].االلباين

 :الهينة اللينة السهلة  4-

أخرجه . »؟ عىل كل هني لني، قريب سهلاًعليه النار غد خربكم مبن تحرمأال أ«: ال ق

 الرتمذي وصححه األلباين 

 :العابدة املطيعة  5-

إذا ـصــلت اـملــرأة  «:ـقــال 

خمسها، وصامت شـهرها، وحصـنت 

: فرجها، وأطاعـت زوجهـا، قيـل لهـا

الجنـة مـن أي أبـواب الجنـة  ادخيل

 رواه ابـن حبـان وصـححه [»شـئت

 ].األلباين

 :العفيفة الطاهرة 6-

التي ال تعرف عيب :  أي النساء أفضل؟ فقالتريض الـلـه عنهاقيل ألم املؤمنني عائشة 

 .فارغة القلب إال من الزينة لبعلها، وإلبقاء الصيانة عىل أهلها املقال، وال تهتدي ملكر الرجال،
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 :إياك وهؤالء النساء  7-

ال تنكحوا : بعض العرب قال 

وال منانة، ، ةال أنان: من النساء ستة

، وال ةحداق وال حنانة وال تنكحوا

 .براقة، وال شاقة

 هي التي تكرث التشيك : ةاألنان

 .ساعة واألنني، وتعصب رأسها كل

 التي متن عىل زوجها : املنانة

 .فعلت ألجلك كذا وكذا: فتقول

 ولدها من زوج آخرأوزوج آخر،  إىلالتي تحن : والحنانة . 

 فتشتهيه، وتكلف الزوج رشاءه ء بحدقتها كل يشإىلالتي ترمي : الحداقة. 

 تصقيل وجهها وتزيينه ليكون  أن متيض معظم وقتها يف: أحدهام: تحتمل معنيني: الرباقة

الطعام، فال تأكل إال وحدها،  أن تغضب عىل: والثاين. لوجهها بريق محصل بالصنع

 .وتستقل نصيبها من كل يشء

 الكثرية الكالم املتشدقة: الشداقة. 

 : صابرة نة الخلقحس  8-

خلقه سوء، ويف يده سامح، وكان ذا مال،  كان يف قريش رجل يف: عن ابن جعدبة قال

خلقه وقلة احتاملها، فخطب امرأة من قريش  فكان ال يكاد يتزوج امرأة إال فارقها لسوء

إن يف سوء ! ما بينهام من املهر قال لها يا هذه  فلام انقطع-جليلة القدر، وبلغها عنه سوء

 سوء إىل منك ملن يحوجك افقالت له أسوأ خلًق. يب خلق، فإن كان بك صرب، وإال فلست أغرك

 .كلمة حتى فرق بينهام املوت الخلق، ثم تزوجته، فام جرى بينهام

 : التكافؤ 9-

 بزواجها منك، واعلم أنك إذا فعلت ذلك اًمعروف ال تتزوج امرأة ترى أنها تسدي إليك

فإما أن ترضخ لزوجتك . دائم وتعاسة مستمرة د نكإىلجية فسوف تتحول حياتكام الزو
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وبذلك تفقد اعتبارك وإحساسك باألهمية، وإما  باعتبارها صاحبة املعروف والرشيك األعىل،

واملسئولية، وعند ذلك لن تخضع لك رشيكتك ألنها  أن تطالب بحقك يف القوامة والريادة

 كال الحالني سوف تنشأ املشكالت، والسالمة األدىن، ففي تنظر إليك عىل الدوام نظرة الرشيك

 .الزواج أال تقدم عىل مثل هذا

 :التقارب  10-

واالهتاممات؛ ألن هذه األشياء  ا يف الذوق واملشاربًال تتزوج امرأة عىل نقيضك متام

الشقة بينكام بعيدة كلام فقدت  ّهي التي تكون حياتكام الزوجية متعتها فكلام كانت

وصفاتكام واهتامماتكام املتشابهة كلام  وكلام تزايدت عاداتكام. متعتهاحياتكام الزوجية 

 .نجاحكام قويت سعادتكام وازدادت فرص

أن تكون رشيكه حياتك، بل أطلعها عىل عيوبك كلها،  ال تخفي عيوبك عمن اخرتتها 

 وغريالشديد،  ورسعة الغضب، وشدة الغرية التي تجاوز الحد املحمود، والحرص كحدة الطبع،

 السلبية الصفات ذلك، فإن رضيت بك عىل ذلك فهذا شأنها، ورمبا استطاعت أن تغري فيك هذه

وطباعك الرشيدة،  أما إذا مل تظهر سوى صفاتك الحميدة،. وتجعل عوضا عنها صفات إيجابية

بصورة الكاذب  وبالغت يف كتامن العيوب، فرسعان ما سيتكشف أمرك بعد الزواج، وستظهر

 .الزوجية زوجتك، وهذا نذير بالخطر املحدق بحياتكاماملخادع أمام 

 :أمور يتم االتفاق عليها قبل الزواج

الـزواج  اتفقا عىل كـل يشء قبـل 

ـد  ـات بـع ـنكام الخالـف ـرث بـي ـى ال تـك حـت

 الزواج، ومن األشياء التي يجب االتفاق

 :بشأنها

 طبيعة ومكان وأثاث منزل الزوجية 

 كيفية اإلنفاق. 

 عمل الزوجة. 



 65 الخطوبـة: الفصل الثالث

 

 

 لزوجةا خروج. 

 نظرتكام للمناسبات والعادات االجتامعية. 

 َوما خلقُت الجن واإلنس (: الزواج، بل يف الحياة كلها وقبل ذلك االتفاق عىل هدفكام من ِ ْ ْ ْ ََ ََّ ِ َ َ

ُإال ليعبدوِن  ُ َْ ِ َّ  ].56: الذاريات[)}51/56{ِ

 اللقاء االول بني الخطيبني

 وال فاحذري منها قدر اإلمكان.. ول لقاءهي سالح ذو حدين وهى ما ميتاز به أ: االنطباعية -1 

 .تنساقي وراءها كل االنسياق ويكفيك راحة عامة تشعرينها ويكملها بعد ذلك دعاؤك

 
 

 

ًال تصبى عليـه أسـئلتك صـبا وال  -2 
تقرئيـهــا ـمــن ورـقــة وكأـنــه يف 

فقلقك أن تعريف أكـرب ... امتحان

معلومات عنـه يجعلـك يف هـذا 

 . املوقف
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ارتباكــــك قــــد يجعلــــك  -3 

 أوـصـدرين ـنـربات مزعـجـة ت

ـــة   أي أوـضـــحكات متوالـي

حركات غريبة فحافظي عىل 

وقارك وصـورتك واسـتعيني 

ــام  ــار كـل ــن األذـك بيشء ـم

 .شعرت بانفعالك

ـاؤك الشــديد  -4  ـك حـي ال مينـع

 . ًمن عدم الحديث فهو يريد أن يسمعك هو أيضا

 .ال تحملقي يف عينيه بقوة وال تطأطئي رأسك متعمدة عدم رؤيته طوال اللقاء  -5 

أنت، مـش فاهمـة، يعنـى إيـه، يـا سـالم، ضـم نفسـك لـو : ال تستخدمي هذه األلفاظ  -6 

 إلخ ... سمحت،

 :جراء مراسيم الخطوبةإعقد القران و بعد

زوجة لك، إذ ال  إذا تزوجت امرأة فيجب عليك أن ترىض بها: لك الـلـهرض مبا قسم أ

والتعاسة والفشل   الحرسةمفر لك من ذلك، ولن تجني من وراء بغضك لها وكرهك إياها إال

 . يف الحياة

كنت يف صبويت يجتهد أهيل أن : ما أرجى عمل عندك؟ قال: النيسابوري قيل أليب عثامن

 أن تتزوجني، فأحرضت أباها، الـلـهأسألك ب! يا أبا عثامن: فجاءتني امرأة فقالت .أتزوج فآيب

: قال !!ها عوراء، عرجاء مشومةّفلام دخلت إيل رأيت. ّ فزوجني منها، وفرح بذلكًافقري وكان

فبقيت . شيئا وكانت ملحبتها يل متنعني الخروج فأقعد حفظا لقلبها، وال أظهر لها من البغض

  .هكذا خمس عرش حتى ماتت، فام من عميل يشء هو أرجى عندي من حفظي لقلبها

 عدلك إدراكه هو أن سعادتك يف الزواج تتوقف عىل ما تفعله ب علم أن أهم ما ينبغيأ 

 ،الـلـه عىل رشع ًمستقيام  من العقد النفسية،اً خالي عاقًالًا متزناً زواجك، فإذا كنت شخص
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برغم مشكالته ومصاعبه  ففي استطاعتك أن تحقق لنفسك السعادة يف الزواج، فالزواج

 .هو أفضل طرق الحياة وأرضاها

 ك لزوجتك، ميكن أن تستمر سعادتك الزوجية إال بتجديد حب ال: جدد حبك لزوجتك

 .السعيد، بل هو الباعث عىل كل الترصفات الحميدة فالحب هو الذي يصنع الزواج

  اعلم أن زوجتك ليست

الرغم من نقاط  عىل: أنت

االتفاق التي تجمع بينك 

وبني زوجتك، فينبغي 

 عليك أن تقدر ما تنفرد به

عنك من نقاط اختالف فال 

ميكن الثنني يجتمعان يف 

ا خلية زوجية أن يكون

 تطابق اًمتام متطابقني

محددة، تجعله   بشخصية مميزة وذاتيةاًنصفي الكرة والبد أن يكون كل منهام متفرد

 . عن التامثل مع صاحبهاًبعيد

 قد تنشأ الخالفات واملنغصات واملشكالت يف : ال تظن أن الكارثة قد وقعت عند أي خالف

، وعند ذلك عليك أن تتقبل رغبات كل من الزوجني أي لحظة، وألي سبب، وذلك الختالف

البد منه، وتحاول عالجها بالنقاش الهادئ والحوار  هذه االختالفات عىل أنها أمر طبيعي

ٍالبناء فلكل داء عالج، فال تيأس من عالج أي مشكلة إذا كنت تتطلع   دواء، ولكل مشكلةّ

  .سعيدة  تأسيس حياة زوجيةإىل

 اسية زوجتك، وتستدعي غضبها، واجتنبالتي تثري حس حاول تحايش إثارة املوضوعات 

 . أنها ال ترىض عنهاالقيام أمامها بعمل يشء تعرف سلًف

 فإن ذلك يؤملها ويفقدها اإلحسـاس  زوجتك،  رأي يصدر عنأو لكل اقرتاح اًال تكن معارض

  أن تشـجعها - مـن ذلـك بـدًال-عندك، مام يؤثر عىل سعادتكام الزوجيـة، وعليـك بقيمتها

 ا، وتحـمـد الـصـواب ـمـن آرائـهـا، وال تظـهـر املعارـضـة ألـمـور تـعـرف أنـهـا رأيـهـ ـعـىل إـبـداء
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لديها إال ما كان فيه محـذور رشعـي، ويف هـذه الحالـة عليـك التوجيـه  محبوبة ومرغوبة

 .ورفق بلطف ولني

 الرعاية  وإمنا تعني ال تعني البطش والتعايل والتكرب، اعلم أن قوامة الرجل عىل زوجته

استخدام  ، وال شك أن سوءاً ولينمة ووضع كل أمر يف موضعه شدٌةوالحفظ والرأفة والرح

 . نقيض السعادةإىلالرجل لصالحياته املعطاة له يؤدي 

 لدى الرجل، وقد يطغى  إن جانب العاطفة لدى املرأة أقوى منه: زوجتك اعرف طبيعة

ثورة تقابل هذه ال عليها هذا الجانب فتقوم بترصفات خاطئة، والواجب عليك عندئذ أال

الرجولة الحقيقية  العاطفية بثورة أخرى غضبية منشؤها إرادتك إظهار رجولتك، فإن

سفينة الحياة حتى  تعني التعقل يف جميع الترصفات، ووضع األمور يف نصابها، وقيادة

 . بر األمانإىلتصل 

 تكن كهؤالء الرجال الذين ال يرون ما عند زوجاتهم من ال : أشعر نفسك بالرضا والسعادة 

 إليهن إال بعني التقصري واالنتقاص اإليجابيات والفضائل وال ينظرون

 وقد . أكرث شهوات الحسن النساء: "الجوزي قال ابن: تتخيل أن امرأة أحسن من زوجتك ال

 يتصور بفكره أوأنها أحسن من زوجته،  يرى اإلنسان امرأة يف ثيابها، فيتخايل له

املرأة، فيسعى يف التزوج والترسي، فإذا  سن من الحإىلاملستحسنات، وفكره ال ينظر إال 

التي ما كان يتفكر فيها، فيمل ويطلب  حصل له مراده مل يزل ينظر يف عيوب الحاصل

رمبا اشتمل عىل محن، منها أن تكون   آخر، وال يدري أن حصول أغراضه يف الظاهرًاشيئ

 ! ِّيفوت أكرث مام حصلال تدبري، ف أو ال محبة لها أو ال عقل، أوالثانية ال دين لها 

 للعاقل أن يكون له وقت معلوم  ينبغي: "قال ابن الجوزي :عن العيوب الخفية ال تفتش

له عيشه، وينبغي لها أن  يأمر زوجته بالتصنع له فيه، ثم يغمض عن التفتيش، ليطيب

فأما إذا . يدوم العيش تتفقد من نفسها هذا، فال تحرضه إال عىل أحسن حال، ومبثل هذا

االستبدال، ثم يقع يف   النفس وطلبت- أي نفرت- لت البذلة بانت بها العيوب، فنبتحص

 .الثانية مثل ما يقع يف األوىل

 الحياة، فإذا أعطيت لزوجتك  أعط لتأخذ، هذا هو أحد قوانني: زوجتك تسعد أسعد

 زوجتك هو أنت، ألنك إذا السعادة حصلت عليها، واعلم أن املستفيد األول من سعادة
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إليك، فإحساس املرأة   إلسعادك ورد الجميلاًنجحت يف إسعادها فسوف ال تدخر وسع

والبذل والتضحية من أجل  املرهف يأىب أن يأخذ وال يعطي؛ ألنها بطبيعتها تحب العطاء

 .من تحب

 :خطيبتك طرق إلسعاد

 قم باستشارتها يف أمورك. 

 استخدم معها األسلوب الرقيق. 

 أوامرك بالتعايل والتكربتقرن تلطف يف األوامر وال . 

 منزلية وفر لها ما يلزمها من نفقة وما تحتاجه من أجهزة. 

 مازحها وضاحكها يف بعض األوقات. 

 يلهيك عن إيناسها  من وقتك، وال تجعل عملكًاجعل لها جزء. 

 أعلمها بحبك لها وغريتك عليها. 

 قدم لها الهدايا. 

 تها واجتهد يف حل مشكالاًونفسي ًاراع توترها صحي. 

 الطلبات تجاوز عن هفواتها وال تكرث عليها. 

 مع املرأة وتسعد بها املرأة مع  من أهم األمور التي يسعد بها الرجل: بالنظافة اهتم

من الطرفني من اآلخر، وقد  الرجل النظافة، وإن إهامل هذا الجانب يوجب نفور كل

 أو تنظيف فمه الرجل  الطالق بسبب إهاملإىلنشأت خالفات زوجية ومشكالت أدت 

 غري أوقضاء حاجته،   تركه تنظيف الحامم بعدأو إرصاره عىل التدخني، أو إبطه أوبدنه 

 .النظافة ذلك من األمور التي تدل عىل عدم اكرتاث الرجل بأمر

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 الفحص الطبي قبل الزواج

 

 :ويشتمل النقاط التالية 

 أهمية الفحص الطبي قبل الزواج 

  أنواع الفحوص التي ميكن إجرائها 

  للرجل(تحاليل املعمل( 

 تحاليل املرأة 

 األمراض التي تؤثر يف الزواج 

 مدى إمكانية عالج هذه األمراض 

 فوائد الفحص الطبي قبل الزواج وأهدافه 

 سلبيات الفحص الطبي قبل الزواج ومحاذيره 
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 الفصل الرابع

 واجالفحص الطبي قبل الز

 

 

 : املقدمة

ا يف نجاح ًإن الفحص الطبي قبل الزواج قضية شائكة لها أبعاد متباينة فقد تكون سبب

ا يف اتخاذ القرار الصعب يف االنفصال ًا مؤثرًالعالقة الزوجية وتقوميها وميكن أن تؤدي دور

 الطبي قبل  ومهام كانت تلك النتائج إال أن الحقيقة التي ال تقبل الجدال أن الفحص،والرحيل

 ، لتفادي حدوث مشاكل مستقبلية تؤثر بشدة عىل العالقة الزوجيةًا مهامًالزواج أصبح أمر

 ال ا ومجاالًًا أن املجتمع ما زال يرفض وبشدة تلك الحقيقة ويعتربها عيبًوالحقيقة األكرث تأكيد

  .يجب الخوض فيه

ومن األمراض التي أصبح 

 ،باإلمكان الكشف عن حاملها

 تفادي إصابة الطفل بها وبالتايل

 كاألنيميا ،أمراض الدم الوراثية

 أنيميا البحر املتوسط أواملنجلية 

وقد يصبح باإلمكان يف املستقبل 

القريب الكشف عن كثري من 

األمراض الوراثية واالستقالبية 

وأمراض الغدد الصامء الوراثية وخاصة بعد اكتامل ومعرفة خريطة الجينوم البرشي مام قد 

 .ع املجتمع عىل االقبال عىل فحوص ما قبل الزواجيشج

  أن انتشار أمراض الدم الوراثية إىلومن الجدير بالذكر أن العديد من الدراسات تشري 

  أنها مشكلة اجتامعية كبريةإىل فباإلضافة ،يف بعض الدول العربية يعد مشكلة صحية خطرية
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ي وخاصة إذا علمنا عىل سبيل املثال أن ًفهي أيضا تستنزف املوارد املخصصة للقطاع الصح

ميزانية االنفاق الصحي عىل االفراد يف اململكة العربية السعودية انخفض بسبب الزيادة 

 وال ،ه 1419 رياال عام 610 إىل  ه1404 رياال سعوديا عام 1085 يف عدد السكان من السنوية

 .ام عىل الصحة عىل املدى البعيدشك أن وضع الربامج الصحية الوقائية سيقلل من اإلنفاق الع

وقد اقترص هذا الفحص عىل الكشف عن مرضني رئيسيني من أمراض الدم الوراثية 

النتشارهام ). التالسيميا(وفقر دم البحر املتوسط ). األنيميا املنجلية(وهام فقر الدم املنجيل 

 .يف اململكة العريب السعودية

وهذا أمر عصيب ليس فقط .  هذه الفحوصاتال شك أنه قد تظهر نتائج غري مرغوبة يف

 الطبيب الذي عليه ان يوصل تلك املعلومات بشكل إىل بل يصل ،عىل الطرفني وأهلهم

 وهو أن الفحوصات التي ،وهنا نود أن نوضح أمرا يف غاية األهمية وقد يساء فهمه. صحيح

حامل للمرض والشخص ال. سوف تجرى هي للكشف عام إذا كان الشخص حامال للمرض أم ال

 بل هو شخص سليم ولكنه يحمل صفات وراثية ميكن أن ينقلها لذريته ،اًا مريضًليس شخص

 ومن ناحية ؛ هذا من ناحية،ً كان زوجها أيضا حامال لنفس املرضأوإذا حدث وكانت زوجته 

حد الطرفني حامال للمرض والطرف اآلخر ليس أ مشكلة إذا كان الـلـهأخرى ليس هناك بإذن 

 .  لهحامال

أما لو حدث وكان كل . املشكلة فقط تحدث إذا كان الطرفان كالهام حاملني للمرض

الطرفني حاملني لنفس املرض فإنهام يبلغان بشكل رسي عن نتيجة التحليل ويرشح لهام 

 وهنا أنبه أن الطبيب ال يتدخل يف القرار ،االحتامالت التي ميكن أن تحدث لذريتهام لو تزوجا

 ولو حدث وتزوجا مع علمهام أنه ،ل واملرأة لهام الحرية فباتخاذ القرار املناسب لهامالنهايئ فالرج

 سوف الـلـهمن املمكن أن يرزقا بأطفال مصابة مبرض ورايث فإن معرفتهام بهذا االحتامل بإذن 

 هذا لو قارناه مبن ال يعلم وفجأة يجد نفسه أمام معلومات وراثية خطرية مل ،تقوي من ترابطهام

هذا إذا قلنا أنهام سوف يتزوجان أما لو . لمها قد تعصف بأرسته وترشد أطفاله املصابني باملرضيع

ٌوعىس أن تَكْرهواْ شيئا وهو خري (قال تعاىل . قررا أن ال يتزوجا فبإمكانهام البحث عن زوج آخر ْ َ َ ُ َُ ًَ ْ َ َ َ َ َ

َلكُم وعىس أن تُ َ َ َ ْ ُحبواْ شيئا وهو َرش لكُم والـلـه يعلم وأنتم الَ تَعلموَنَّ َ َ َّْ ْْ ُ َ ُْ ًَ َ َ َُ ٌّ َ ُ ْ َُّ  .]216: البقرة [)ِ
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 :أهمية الفحص الطبي قبل الزواج

السل، والجدري، : هناك أمراض معدية، وأمراض غري معدية، فاألمراض املعدية مثل

وأمراض غري معدية . ونحوها) اإليدز(والتهاب الكبد الوبايئ، ومرض نقص املناعة املكتسبة 

 .مثل أمراض السكر والقلب ونحوهام

 :ية تنتقل من خالل الجينات، وهي ثالثة أنواع وراثاً ومن جانب آخر فإن هناك أمراض

فقر دم البحر و). االنيميا املنجلية( وعىل رأسها فقر الدم املنجيل أمراض الدم الوراثية -1 

 .املتوسط

  مرض منها 400مراض متعددة تتجاوز أ، وهي األمراض االستقالبية -2 

 .أمراض متفرقة حسب العوائل وأمراضها حيث تختلف من شعب آلخر، من عائلة ألخرى -3 

 والعالج كذلك أنواع منها العالج العادي املتمثل يف األدوية، والعمليات الجراحية، 

 .ومنا العالج الجينيونحوهام 

 :أنواع الفحوص التي ميكن إجرائها

  :هناك أنواع كثرية للفحص الطبي، وكشف األمراض، ومن أهمها

 :مجال الفحص الطبي للراغبني يف الزواج من الجنسني)  أ(

 .الفحص الكشفي عن مرض فقر الدم املنجيل -1 

 . الدم االخرىالفحص للكشف العتالالت الهيموغلوبني مثل الثالسيميا وأمراض  -2 

 أولكشف أمراض الدم االنزميية عند وجود تاريخ عائيل للمرض ). G6BD(اختبار أنزيم  -3 

 .مؤرشات طبية داله عليه

 عن طرق التحليل). التالسيميا(الفحص الكشفي الختالل سالسل صبغة الهيموغلوبني  -4 

 . A2&Fلعنارص الكبد وتقدير نسبة صبغة الهيموغلوبني 

عند وجود ). أ ب(لتخرث الثامن والتاسع للكشف عن الهيموفاليا اختبار نشاط عامل ا -5 

 .  مؤرشات طبية دالة عليهأوتاريخ عائيل للمرض 
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 .لتأكيد النتائج اإليجابية). TPHA(للكشف عن مرض الزهري وفحص ). RPR(اختبار  -6 

 ). AIDS(عن فريوس نقص املناعة املكتسب ). والتأكيدي إذا لزم األمر(الفحص الكشفي  -7 

 ).C ،B(اختبارات فحص التهابات الكبد الفريوسية بنوعيها  -8 

 .الفحص الجيني الذي سيأيت تفصيله فيام بعد -9 

 : أهمها،)للرجل(تحاليل املعمل ) ب(

فحص البول والرباز وصورة الدم الكاملة ورسعة الرتسيب، وهذه االختبارات تظهر نصف  -1 

 ).اًتقريب(أمراض االنسان 

د ما فيه من خاليا املني، التي يجب أال تقل عن مائة دبعتحليل املني عند الرجل،  -2 

، فتدل 3سم/ مليون30وإذا قلت عن ). 3سم/مليون 100(مليون يف كل سنتيمرت مكعب 

 اًعدد(وتتأثر خاليا املني . قلتها عىل عيب يف الهرمونات، يجب عالجه قبل إمتام الزواج

، وهرمون رابع من Pituitaryخامية بثالثة هرمونات تأيت من الغدة الن). اً ونوعوشكًال

 .ولذلك تحدد نسبة الهرمونات. الخصية

فحص الربوستاتا، بتحليل السائل املعصور من الربوستاتا، لعالج ما فيه من أمراض قبل  -3 

 . امرأته ما عنده من أمراضإىلوإذا تم الزواج قبل عالج الربوستاتا، ينقل الرجل . الزواج

وال يصح أن يتزوج مريض السكر امرأة .  الوراثيةمرض السكر، هو أخطر األمراض -4 

.  لإلصابة بهذا املرض الورايث الخطرياًمريضة بالسكر، ألن طفلهام سيكون أكرث تعرض

وتظهر األمراض الوراثية يف األطفال املولودين حسب نسب حسابية معروفة محددة 

السكر  (اه صامئًومن الخطأ أن يطلب إنسان االكتفاء بتحليل نسبة السكر عند. ثابتة

بعد تناول (، بل يجب تحديد نسبة السكر بعد األكل بساعتني، فاالختبار الثاين ).اصامئً

 .هو األهم يف كشف مرض السكر وتحديد نسبته).  الطعامأوالسكر 

 .فحص الكبد والكىل والقلب قبل الزواج، لعالج أمراضها -5 

 .اًد، لعالجه إن كان املرض موجو).فارسمان(اختبار الزهري  -6 

 .، لتجنب عواقبه يف األطفال املولودين بعد أول طفلRhتحديد نوع عامل الريسوس  -7 



 77 واجالفحص الطبي قبل الز: الفصل الرابع

 

 

 : ومن أهمها،تحاليل املرأة)  ج(

الزهري والبول والرباز وصورة الدم الكاملة (تخترب املرأة يف املعمل االختبارات العامة  -1 

 .وتحديد نسبة الهرمونات). ورسعة الرتسيب

 الدم هو أهم اختبار للمرأة، ألنه يؤثر يف الحمل، ويف  يفRhاختبار عامل الريسوس  -2 

. ًا سويًا عادياًكان حملها األول طبيعي). -Rh(وإذا كانت املرأة سلبية . حياة أوالدها

 يف أول وضع، Anti-Dأن تحقن بالدواء املضاد ). إن كانت سلبية(ولكن يجب عليها 

املرأة السلبية هذه الحقنة وإذا مل تحقن . Rh -Veحتى ال تحدث عندها مضاعفات 

Anti-D فسوف يحدث عندها ). ساعة من الوالدة48خالل ( يف الوقت املحدد ،

ولكن حني تحقن املرأة السلبية . ولن ينفعها عالج. إجهاض متكرر بعد أول حمل

األطفال (بهذه الحقنة يف وقتها املحدد، تحفظ األطفال القادمني التالني ). Rhسلبية (

من حدوث تكرس كرات الدم الحمر مام يتلف ). إلخ... لث والرابع والخامسالثاين والثا

 .خاليا مخ الطفل

. ومن االختبارات الخاصة باملرأة اختبار توكسوبالزموزس الخاص مبرض القطط والكالب -3 

 .وتصاب املرأة باإلجهاض إذا أصابها هذا املرض

 . البيضوقد يعمل اختبار باملوجات الصوتية للرحم واملبيض وقنايت -4 

 :األمراض التي تؤثر يف الزواج

 :األمراض التي ينبغي االبتعاد عن صاحبها هي

فهذه األمراض ... اآلخر مثل اإليدز والسل، والتهاب الكبد الوبايئإىلاألمراض التي تنتقل  -1 

 . ما يسمى بالحجر الصحياًيجب فيها رشع

أما إذا كانت اإلصابة ). الخاطب واملخطوبة(األمراض الوراثية التي أصابت الطرفني  -2 

 الـلـه نادرة بإذن أو األوالد قليلة، إىلمبرض ورايث ألحدهام فإن نسبة انتقال املرض 

تعاىل ومع وجود اإلصابة باملرض لدى الطرفني فإن الحكم الفقهي هو كراهة اإلقدام 

قال  الحرمة إّال يف مرض اإليدز ونحوه، ألن انتإىلعىل هذا الزواج، وال أعتقد أنه يصل 

  كام يقول األطباء ولكن يف حالةاًاملرض وإن كان حسب الظن الغالب، لكنه ليس قطعي
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إقدامها عىل هذا الزواج يكونان عىل علم ومعرفة بهذا االحتامل الراجح، وبالتايل فإن 

هذا العلم به يقوي من ترابطهام، والبحث عن عالج طفلهام يف أبكر وقت مناسب 

 سليمة، واألجدر هو إمتام أولقحة ملعرفة ما إذا كانت مصابة وذلك بفحص البويضة امل

ذلك عن طريق زراعة األنابيب التي تكون خارج الرحم يف البداية، بحيث إذا ظهر أنها 

، أما إذا كانت سليمة اًمصابة لن تغرس يف الرحم، حيث إن هذا العمل ليس محرم

اكتشف أنها مصابة فإن حكمه فتغرس، أما إذا تركت البويضة امللقحة يف الرحم، ثم 

 .  ما بعدها عىل تفصيل ليس هذا محلهإىل يوم  42الرشعي يختلف من قبل 

األمراض التي تؤثر عىل قدرة أحد الزوجني يف القيام بدوره بالشكل املطلوب، وهذه  -3 

ومن األمراض العضوية النفسية . األمراض تشمل األمراض النفسية، واألمراض العضوية

 حد الجنون، ومرض االكتئاب املزمن، إىلانفصام الشخصية، وإن مل يصل الخطرية مرض 

 .ونحو ذلك

 :مدى إمكانية عالج هذه األمراض

هناك بعض األمراض قابلة للعالج، وأخرى غري قابلة من حيث الواقع الحايل اليوم، 

الوقت وحتى األمراض الوراثية منها ما هو قابل للعالج الجيني، ومنها ما هو غري قابل يف 

الحارض، والطب يف هذا املجال يتقدم، ولذلك نرتك التفصيل فيه، والذي يهمنا أن ما أمكن 

 ...  وعولج فهو يلحق بعدم وجوده -  تعاىلالـلـه بإذن - اً شافياًعالجه عالج

 : فوائد الفحص الطبي قبل الزواج وأهدافه

 :ا ما يأيتالشك أن هناك فوائد كثرية للفحص الطبي قبل الزواج، من أهمه

 . عىل إمتام الزواجاًمعرفة مدى قدرة الخاطب، والخطوبة بدني -1 

 عدم وجودها، حيث إذا أواالطالع عىل وجود األمراض املعدية املوجودة يف كال الطرفني  -2 

، وإذا تبني وجودهام فيهام ًاتبني خلوهام عن هذه األمراض فإنهام يكونان أكرث اطمئنان

 رشيكة أونظران يف الخيارات األخرى، والبحث عن رشيك،  يف أحدهام فإن الخاطبني يأو

 .الحياة غري املصاب
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  ناقص، ومن األمراضأو عجز جنيس كامل أو كليهام من عقم، أوالكشف عام يف أحدهام،  -3 

 .لتناسلية، والوراثية مثل السكرا

 .الكشف عن األمراض النفسية املؤثرة يف العالقة بني الطرفني -4 

 نع، ولكن تؤثر يف الحمل والوالدة، والذرية مثل عامل الريسوسالكشف عن أمراض ال مت -5 

Rhومرض القطط والكالب . 

 حامية الزوجني من األمراض املعدية الخطرية قبل الزواج حيث تنتقل بعض هذه األمراض -6 

 ...عن طريق االتصال الجنيس مثل اإليدز، وبعضها مبجرد املجاورة واالحتكاك

 معاقني بقدر أوعدية، والتقليل من والدة أطفال مشوهني، الحد من انتشار األمراض امل -7 

 .اإلمكان

كنى من خالل معرفة الطرفني بخلوهام عن األمراض املعدية، ُتحقيق االطمئنان والس -8 

 .واألمراض الوراثية

 .اًالعالج املبكر لهذه األمراض ما دام ذلك ممكن -9 

انه قد ينهدم إذا فوجئ املحافظة عىل الزواج نفسه، وعىل كيان الزوجية، حيث إن كي -10 

 .أحدهام باإلصابة بهذه األمراض

املحافظة عىل صحة النسل، وعىل صحة الذرية، وهذا الهدف هو من الرضوريات،  -11 

 . والكليات الست

 : سلبيات الفحص الطبي قبل الزواج ومحاذيره

 :هناك سلبيات ومحاذير للفحص الطبي قبل الزواج، ميكن تلخيص أهمها فيام يأيت

 أحدهام يف حالة من القلق واالضطراب واالكتئاب، ورمبا اليأس، مثل أولزوجني وقوع ا 

أنه هل يف صالح اإلنسان أن يعلم عن نفسه : ما ذكر األستاذ الدكتور حسان حتحوت

 نعتربها اآلن يف حوزة املستقبل، وما شعوره إن علم أن سيموت يف حوايل سن اًأمور

 فليس...عضالت الذي يظهر يف حوايل الخمسني أنه سيصاب مبرض شلل الأواألربعني، 
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 بالغيب بطبيعة الحال وال ادعاء مبعرفة املستقبل، ولكنه كام ترى الهالل يف أول ًهذا رجام

 بعد اسبوعني، فقراءة الجني حارض معلوم ينبئ بقادم اًإنه سيكون بدر: الشهر فتقول

وبالتايل يظل املريض ...العربيةمحتوم، وتوقع البالء خري من انتظاره كام تقول الحكمة 

 . يهلع أم يطمنئ؟أو يتجنب أم ميتنع؟ أو يحجم؟ أو أيتزوج ًاحائر

  خطورة تعميم قراءة الجينوم لحالة التوظيف، والتأمني، وبالتايل يطبق الدنيا إىلإضافة 

 عىل من اكتشف جيناته، وخطورة وصول املعلومات الجينية املسجلة عىل قرص اًظالم

 ..... الحكوماتأو الرشكات أور إذا سطا عليه املتطفلون من الناس الكومبيوت

  وكذلك خطورة إفشاء هذا الرس من خالل الفحص الطبي ألجل التفكري يف الزواج، فمن

 عندما ال يتم ًاالذي يضمن الحفاظ عىل هذه األرسار، وال سيام فإن الحديث يثار كثري

 بيان أن السبب هو املرض وليس الجانب إىلو الزواج، وتثور الشبهات األخالقية، مام يدع

 . مشاكل كثرية ذكرها الباحثون، والتكاليف املادية الباهظة، وغري ذلكإىلاألخالقي إضافة 
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 :ويشتمل النقاط التالية 

 معنى الحب 

  تصور عام عن الحياة الزواجية 

 هل أنت رومانيس 

 حب ومشاكلهمستوى ال 

 صفات يحب الزوج يف زوجته 
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 الحب قبل الزواج

 

 

 :معنى الحب

البياض والصفاء، العلو والظهور، : يدور معنى الحب يف اللغة حول خمسة محاور هي

 ).1998 ابن منظور،(اللزوم والثبات، اللب، الحفظ واإلمساك 

  اإليجايب ويتموضع يف مركز الحاجات واملصالحإن الحب درجة عالية من املوقف االنفعايل

 اً ومحكومة فسيولوجياًالحيوية للشخص، وهو عاطفة إنسانية مركزة ومستقرة نسبي

 .بالحاجات الجنسية

 بالنوافل واإلكثار من الـلـه إىلومن مقتضيات الحب الرضا بالقضاء وكرثة العبادات والتقرب 

 عن املعايص االعتقادية،  املشاعر فضًالأوعايص الجوارح  والبعد عن املعايص سواء مالـلـهذكر 

 .  يف سبيله وتنفيذ ألوامرهاًوبذل النفس جهاد

 بناء مجتمع متامسك متعاطف مرتاحم وبذل الروح والنفس الـلـهومن عالمات حب 

 واملال للمحافظة عىل أمنه واستقراره ونرش رسالة اإلسالم بني شعوب األرض قاطبة، وتطابق

 املسلم مع معايري الرسالة والوحي وتفارق ومفارقة املعايري الوضعية التي تعارف عليها معايري

 . والفوز مبحبتهالـلـهالناس بحيث يصبح الهاجس األوحد له رضا 

ِيا أيها الذين آمنواْ من يرتَد منكُم عن دينه فسوف يأيت (: وهذا معنى اآلية الكرمية ُْ ََ ْ َ ُّ ََ َْ َ َ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ َ َّ َ

ِه ِبقوم يحبهم ويحبونَه أذلة عىل المؤمنني أعزة عىل الكَافرين يجاهدوَن يف سِبيل الـلـه الـلـ ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِِ َ ِ ُ ُ ْ ُُ ُ َُ َ ِ ْ َ ْ َ َّ ََ ََّ ِ ِ َِ ََ ْ ُ ُّ َُّ ُ ٍ ْ

ٍوالَ يخافوَن لومة آلئم ِ َ َ ْ َ ُ َ َ  ].54 :املائدة[ )َ

  ابتعاده عنومن آثار حب العبد لربه االهتامم مبعايل األمور والتعايل عن الصغائر فضًال
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نصب عىل أهداف عالية سامية كإحقاق الحق والعدل ُعن الرذائل واملنكرات فاهتاممه م

 .واملساواة والدفاع عن كل ما هو مقدس

 رحيم أمر الـلـه، فالـلـهوالسمو النفيس والتحيل بالسامت العليا للمثل األعىل وهو 

 يسع ًاحب يسعى أن يكون غفور غفور واملالـلـه وًفيحاول املحب أن يكون رحيامبالرحمة، 

  .مبغفرته الجميع

 تصور عام عن الحياة الزواجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحياة الزوجية

،..........................أعتقد أن الحياة الزوجية األرسية تبدأ من خالل ..................... أنا 
  :ويقوم الزوج فيها باألدوار اآلتية

 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 

 :وتقوم الزوجة فيها باألدوار اآلتية
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 

 ويشرتك الزوجان باألدوار اآلتية
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 

 :ومن أهم حقوق الزوج
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 

 :ومن أهم حقوق الزوجة
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 

 :صعوبات قد تعرتض الحياة الزوجية
  ................................................................................................................ 

 ................................................................................................................ 
 :لتجاوزها ميكن عمل ما ييل

 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 

 :  .....................................التاريخ :  ...................................................... االسـم 
 :  .............................................................التوقيع 
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  ؟هل أنت رومانيس

 ؟هل أنت رومانيس
نعم ال الرقم الفقرة
 1 .تخرج الكالم من صدرك وببطء  
 2  .تحتفظ بأشياء وذكريات قدمية  
 3  .تتذكر أصدقائك القدامى وتبحث عنهم  
 4 . أشعر أحسـما تبدأ كالمك تستخدم عبارات تبدأ بعند  
 5  .عندما تشاهد األطفال الغرباء تقبلهم بعمق وتحضنهم وتالعبهم  
 6 .عندما تشاهد األخبار واملسلسالت تتأثر برسعة وتدمع عيناك  
 7 . الطبيعة ووصفها والغناء فيهاإىلتحب الذهاب   
 8  .طبيعة غناءك عاطفي وذو شجون  
 9 .تغضب برسعة وتهدأ برسعة وتسامح اآلخرين وتنىس أخطائهم  
 10 .ًالديك أحالم يقظة ورسحان يف مشاهد وأحداث مؤثرة كثري  
 11 .ا ما تلوم اآلخرين عىل إيذائهم للضعفاءًغالب  
 12 .ا بسبب فقر اآلخرين وأملهم ومرضهم وموتهمًتلوم نفسك كثري  
 13 .اء وخاصة الحساسني واملهتمنيتفضل تكوين قلة من األصدق  
 14  .عندما يرشح لك شخص فكرة ما تتصورها كصورة خيالية  
عندما تقرأ يف كتاب تبحث عن الصور والقصص واملعاين أكرث من الكالم   

 .املجرد
15 

 16 .تستطيع أن تشعر بالحب والتقدير من اآلخرين وتقيمه وتثمنه  
 17 . صمت بني الكالمتفضل أن يكون بالجلسة فرتات  
 18 .ا باملنطق وتعليل أسباب األحداثًال تهتم كثري  
 19 .تقيض وقتا طويال يف السالم اليدوي وتقدر السالم باليد  
 20 .يرى الجامل يف أشياء قد ال تبدو لآلخرين جميلة  

أنت  فيعني 20-17اجمع اإلجابات الصحيحة أي التي أجبت عليها بنعم، ويف حالة كانت 
 فيعني أنك عاطفي ورومانيس بنسبة متوسطة، أما بني 12-16حساس وعاطفي جدا، أما بني 

 . وأقل فيعني رومانسية قليلة جدا7 فيعني رومانسية قليلة أقل من الطبيعي، بني 11-8
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 :مستوى الحب ومشاكله

 :يأيت الحب عىل أشكال مختلفة وهي كام ييل

الرقم الجانب مشاكله

الرشـيـك ـمـع ـعـدم تلبـيـة راـحـة بوـجـود 

الحاـجــات الجنـســية وـعــدم الرغـبــة يف 

 .االستمرار

ــل  ــورعأواملـي ــزام :  اـل ــة دون الـت  أوألـف

 .عاطفة

1 

إشباع حاجات جسـدية جنسـية بطريقـة 

 .مستمرة فقط

 2 . ألفةأوعاطفة دون التزام : الهيام

ـة يف  ـدة بســبب عــدم الرغـب ـة راـك عالـق

 .الطالق

 3 . عاطفةوأالتزام دون ألفة : الحب الفارغ

 أوـحـب دون التفـكـري مبتطلـبـات اـلـزواج 

 .التخطيط لحياة طويلة

ألفـة مـع عاطفـة دون : الحب الرومانيس

 .التزام

4 

ـزواج دون أن يـعـرف اـحـدهم  يـحـدث اـل

 . مييل لهأواآلخر 

 5 .عاطفة والتزام دون ألفة: الحب األحمق

 6 .م دون عاطفةألفة والتزا: الحب الرفاقي .حب أفالطوين صداقة طويلة املدى

 7 .ألفة والتزام وعاطفة: الحب الكامل .عالقة مثالية بني الزوجني

 

 

 

 

 

 



 87 الحب قبل الزواج: الفصل الخامس

 

 

 
 :صفات يحب الزوج يف زوجته

  :ويطمح أن تكون يف زوجته تعمل بها وتتصف بها هذه صفات يريدها الرجل بل ويرغبها

  والعلن، وطاعة رسوله   سبحانه وتعاىل يف الرسالـلـهطاعة  صالحة، وأن تكون.  

 نفسها وماله يف حالة غيابه أن تحفظه يف.  

 نظر إليها، وذلك بجاملها الجسامين والروحي والعقيل، فكلام كانت املرأة  أن ترسه إذا

  .جميلة يف مظهرها كلام ازدادت جاذبيتها لزوجها وزاد تعلقه بها أنيقة

 البيت إال بإذنه أن ال تخرج من.  

 زوجته مبتسمة الرجل يحب.  

 عىل نعمة الزواج الذي أعانها عىل الـلـهاملرأة شاكرة لزوجها، فهي تشكر  كونأن ت 

  .اًورزقت بسببه الولد، وصارت أم إحصان نفسها

 الوقت املناسب والطريقة املناسبة عند طلبها أمر تريده وتخىش أن يرفضه  أن تختار

  .فسحسن وأن تختار الكلامت املناسبة التي لها وقع يف الن الزوج بأسلوب

 خلق حسن أن تكون ذات.  

 صوتها عىل زوجها إذا جادلته أن ال ترفع.  

 شاكرة لغناء زوجها إن كان غنياًاعىل فقر زوجها إن كان فقري أن تكون صابرة ،.  

 عىل صلة والدية وأصدقائه وأرحامه أن تحث الزوج.  
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 نرشهإىلوتسعى جاهدة  أن تحب الخري .  

 النفعالاالغضب و أن تبتعد عن.  

 متواضعة بعيدة عن الكرب والفخر والخيالء أن تكون.  

 إذا خرجت من املنزل أن تغض برصها.  

 ِوألفيا سيدها لدى الباب( تعاىل الـلـهزوجها هو سيدها، قال  أن تعرتف بأن َ ِّ َْ َ َ َْ ََ َ َ   .]25: يوسف [)َ

 ذلكإىل دعتالتي يف االعرتاف بالخطاء، بل ترسع باالعرتاف وتوضح األسباب  أن ال ترتدد .  

 أن يجامعها زوجها بالطريقة التي يرغب والكيفية التي يريد ما عدا يف الدبر أن ال متانع.  

 مغرورة بشبابها وجاملها وعلمها وعملها فكل ذلك زائل أن ال تكون.  

 أمرها بأمر ليس فيه معصية هلل وال لرسوله  أن تطيعه إذا.  

 ال متنه عليه إذا أعطته يشء.  

 صوم التطوع إال بإذنه أن ال تصوم.  

 ألحد بالدخول مبنزله يف حالة غيابه إال بإذنه إذا كان من غري محارمها، الن  أن ال تسمح

  .موطن شبه ذلك

 بالحياء أن تتصف.  

 إذا دعاها لفراشه أن ال متانع.  

 زوجها الطالق أن ال تسأل. 

 ّمطالب زوجها وأوامره عىل غريه حتى عىل والديها أن تقدم.  

 أرسار الزوجية يف االستمتاع الجنيس، وال تصف ذلك لبنات جنسها  تنرشأن ال.  

 زوجها أن ال تؤذي.  

 الـلـهيف زوجته أن تالعبه، قال رسول  يرغب الرجل  جارية  هال «ريض الـلـه عنه لجابر

  .»تالعبها وتالعبك
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 من ماله إال بإذنه أن ال تنفق.  

 ه املفضلةيريد ويشتهيه زوجها من الطعام، وما هي أكلت أن تعرف ما.  

 الرجل بأنه مهم لديها وإنها يف حاجة إلية وإن مكانته عندها توازي املاء  أن تشعر

 منها، ومتى شعر بأنها ًافمتى شعر الرجل بأن زوجته محتاجة إليه زاد قرب والطعام،

 . الفكري، فإن نفسه متلهاأووإنها يف غنى عنه، سواء الغنى املايل  تتجاهله

 لخطأ، ألنها إذا كررت الخطأ سوف يقل احرتامها عند زوجهاتكرار ا أن تبتعد عن.  

 ومدى احرتامها وتقديرها ألهل زوجها، وتشعره بذلك، وتدعوا لهم أمامه  أن تظهر حبها

وتشعر زوجها كم هي سعيدة مبعرفتها ألهله، ألن جفائها ألهله يولد بينها  ويف غيابه،

  .اة الزوجيةالعديد من املشاكل التي تهدد الحي وبني زوجها

  تلمس ما يحبه زوجها من ملبس ومأكل وسلوك، وأن تحاول مامرسة ذلك  إىلأن تسعى

  .الزوج لزوجته وتعلقه بها ألن فيه زيادة لحب

 باب الدار وهذا إىل نفسه، وتوصله إىلخرج خارج املنزل بالعبارات املحببة  أن تودعه إذا 

  .اهتاممها بزوجها، ومدى تعلقه به يبني مدى

 خارج املنزل تستقبله بالرتحاب والبشاشة والطاعة وأن تحاول تخفيف متاعب  ذا عاد منإ

  .العمل عنه

 الكالم تسكت، وتعطيه الفرصة للكالم، وأن تصغي إليه، وهذا يشعر الرجل بأن  إذا أراد

  .مهتمة به زوجته

 لك يثري غرية  أمام زوجها إال لصفة دينية يف ذلك الرجل، ألن ذاً أجنبيرجًال أن ال متدح

  .ويولد العديد من املشاكل األرسية، وقد يرصف نظر الزوج عن زوجته الرجل

 قالوا إذا كان الكالم من فضة فالسكوتاًقليلة الكالم، وأن ال تكون ثرثارة، وقدمي أن تكون  

  .من ذهب

 فع وقتها مبا ينفعها يف الدنيا واآلخرة، بحيث تقيض عىل وقت الفراغ مبا هو نا أن تستغل

  .ومندوب، وان تبتعد عن استغالل وقتها بالقيل والقال والرثثرة والنميمة والغيبة

 الزوجة رأي زوجها، وهذا من باب اللياقة والحرتام أن تحرتم.  
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 بهندام زوجها ومظهره الخارجي إذا خرج من املنزل ملقابلة أصدقائه، ألنهم  أن تهتم

ذلك لزوجته واعتربوها مصدر نظافته وال مالبسه فإذا رأوها نظيفة ردوا  إىلينظرون 

  .عكس

 سبحانه وتعاىل عليها بنفس الـلـهزوجها جميع حقوق القوامة التي أوجبها  أن تعطي 

  . مامطلة وباملعروفأوواضحة بدون كسل  راضية وهمة

 خلق سيئأو فعل أوشعور زوجها، وأن تبتعد عام يؤذيه من قول  أن تراعي .  

 ه، وتظهر حبها وفرحها لهذه الهدية، حتى وأن كانت ليست هدية تشكر إذا قدم لها

املناسبة مليولها ورغبتها، ألن ذلك الفرح يثبت محبتها لدى الزوج، وإذا  أوبالهدية الثمينة 

  . تذمرت منها فإن ذلك يرسع بالفرقة والحقد والبغض بني الزوجنيأو ردت الهدية

 جب أن تتقدم فيه، وال تتقدم يف يشء لزوجها وتحرتمه، وال تتأخر عن يشء ي أن تتودد

 .فيه يحب أن تتأخر

 لزوجته كلام قالت له كلمة حلوه اًالحلوة هي مفتاح القلب، والزوج يزيد حب الكلمة 

ومغزى عاطفي، خاصة عندما يعلم الزوج بأن هذه الكلمة الجميلة منبعثة  ذات معنى

  .محب بصدق من قلب

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل السادس

 الزفاف والدخلـة

 

 :ويشتمل النقاط التالية 

  آداب الزفاف 

 ليلة الدخلة 

 غشاء البكارة 
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 السادسالفصل 

 الزفـــاف والدخلــة

 

 

 :آداب الزفاف

  :مالطفة الزوجة عند البناء بها   1-

 من الرشاب ونحوه؛ ًايستحب له إذا دخل عىل زوجته أن يالطفها، كأن يقدم إليها شيئ

، ثم جئته  الـلـهّإين قينت عائشة لرسول : نت يزيد بن السكن، قالتلحديث أسامء ب

 فخضت ُ جنبها، فأيت بعس لنب، فرشب، ثم ناولها النبي إىلفدعوته لجلوتها، فجاء، فجلس 

فأخذت، : ، قالتخذي من يد النبي : فانتهرتها، وقلت لها: رأسها واستحيت، قالت أسامء

بل ! الـلـهيا رسول : فقلت: أعطي تربك، قالت أسامء: ، ثم قال لها النبي ًافرشبت شيئ

خذه فارشب منه ثم ناولنيه من يدك، فأخذه 

فجلست، ثم : فرشب منه ثم ناولنيه، قالت

وضعته عىل ركبتي، ثم طفقت أديره وأتبعه 

، ثم قال ألصيب منه رشب النبي . بشفتي

! ال نشتيه: ، فقلن).ناوليهن: (لنسوة عندي

أخرجه  .»ًا وكذباًمعن جوعال تج«: فقال 

. أحمد بإسنادين يقوي أحدهام اآلخر

 .وله شاهد يف الطرباين. والحميدي يف مسنده

 : وضع اليد عىل رأس الزوجة والدعاء لها   2-

 الـلـه قبل ذلك، وأن يسمي أوينبغي أن يضع يده عىل مقدمة رأسها عند البناء بها 

  اشرتىأوإذا تزوج أحدكم امرأة، «:  جاء يف قوله  تبارك وتعاىل، ويدعو بالربكة، ويقول ما
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م إين أسألك من الـلـه:  عز وجل، وليدع بالربكة، وليقلالـلـه، فليأخذ بناصيتها، وليسم اًخادم

 ًاوإذا اشرتى بعري. ّخريها وخري ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من رشها ورش ما جبلتها عليه

 . البخاري وأبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي. »فليأخذ بذروه سنامه، وليقل مثل ذلك

 : اًصالة الزوجني مع  3-

عن أيب سعيد موىل أيب . ، ألنه منقول عن السلفاًيستحب لهام أن يصليا ركعتني مع

 فيهم ابن مسعود وأبو ذر  من أصحاب النبي ًاتزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفر: أسيد قال

 كذلك؟ أو: قال! إليك: فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: قالوأقيمت الصالة، : وحذيفة، قال

إذا دخل عليك أهلك فصل : (فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك، وعلموين فقالوا: نعم، قال: قالوا

أبو ).  من خري ما دخل عليك، وتعوذ به من رشه، ثم شأنك وشأن أهلكالـلـهركعتني، ثم سل 

ّم بارك يل يف أهيل، وبارك لهم يف، الـلـه: وقل. وعبد الرزاق. بكر بن أيب شيبة يف املصنف
 .  خريإىلجمع بيننا ما جمعت بخري؛ وفرق بيننا إذا فرقت أم الـلـه

 : ما يقول حني يجامعها  4-

م جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما الـلـه، الـلـهبسم : (ينبغي أن يقول حني يأيت أهله

البخاري وبقية أصحاب ). اً؛ مل يرضه الشيطان أبداًلد بينام والـلـهفإن قىض : (قال ). رزقتنا

 . السنن إال النسايئ

 : كيف يأتيها   5-

ُيجوز له أن يأتيها يف قبلها من أي جهة شاء، من خلفها   تبارك الـلـه من أمامها، لقول أوُ

ْنسآُؤكُم حرث لكُم فأتُواْ حرثكُم أىن شئتم(: وتعاىل ْ ْ ُْ ْ ِ ٌ َِّ ََّ َْ ْ َْ ََ كيـف شـئتم؛ مقبلـة :  أي،]223: البقرة [)َ

 كان هذا الحي مـن األنصـار؛ وهـم أهـل وثـن، مـع هـذا الحـي : ومدبرة، عن ابن عباس، قال

  علـيهم يف العلـم، فكـانوا يقتـدون بكثـري من يهود، وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهـم فضـًال

سـرت مـا تكـون من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن ال يأتوا النساء إال عىل حرف، وذلك أ

 املرأة، فكان هذا الحي من األنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هـذا الحـي مـن قـريش

 ، ويتلـذذون مـنهن مقـبالت ومـدبرات ومسـتلقيات؛ فلـام قـدمًا منكراً يرشحون النساء رشح
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 املهاجرون املدينة، تزوج رجل منهم امرأة من األنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه،

ُإمنا كنا نؤىت عىل حرف، فاصنع ذلك وإال فاجتنبني، حتى رشي أمرها، فبلغ ذلك : وقالت

ْنسآُؤُكم حرث لُكم فأتُواْ حرثكُم أىن شئتم(:  الـلـه، فأنزل  الـلـهرسول  ْ ْ ُْ ْ ِ ٌ َِّ ََّ َْ ْ َْ ََ مقبالت : أي. )َ

 .أبو داود والحاكم. ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد

 : يم الدبرتحر  6-

ْنسآُؤُكم حرث لكُم فأتُواْ حرثكُم (: يحرم عليه أن يأتيها يف دبرها ملفهوم اآلية السابقة ْ َْ ْ َْ َْ َ َّ ٌ َِ

ْأىن شئتم ُ ْ ِ َّ ملا قدم املهاجرون املدينة عىل األنصار : ( قالتريض الـلـه عنها عن أم سلمة ،)َ

ّتزوجوا من نسائهم، وكان املهاجرون يجبون، وكانت األنصار ال تجبي، فأرا د رجل من ّ

فأتته، فاستحيت : ، قالت الـلـهاملهاجرين امرأته عىل ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول 

ْنسآُؤُكم حرث لكُم فأتُواْ حرثكُم أىن شئتم(: أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت ْ ْ ُْ ْ ِ ٌ َِّ ََّ َْ ْ َْ ََ ال؛ :  وقال،)َ

يهقي وإسناده صحيح عىل أحمد، والرتمذي وصححه، وأبو يعىل، والب ).إال يف صامم واحد

 .رشط مسلم

 : الوضوء بني الجامعني  7-

إذا أىت أحدكم أهله، «: إذا أتاها يف املحل املرشوع، ثم أراد أن يعود إليها توضأ لقوله 

 .»ثم أراد أن يعود، فليتوضأ

 : الغسل أفضل  8-

 طاف ذات يوم عىل لكن الغسل أفضل من الوضوء لحديث أيب رافع أن النبي 

؟ اً واحدأال تجعله غسًال! الـلـهيا رسول : فقلت له: ائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قالنس

 .أبو داود، والنسايئ، والطرباين. »هذا أزىك وأطيب وأطهر« :قال

 : اًاغتسال الزوجني مع   9-

: األول:  يف مكان واحد، ولو رأى منه ورأت منه، وفيه أحاديثاًيجوز لهام أن يغتسال مع

 من إناء بيني وبينه  الـلـهكنت اغتسل أنا ورسول : ( قالتريض الـلـه عنهائشة عن عا

البخاري ).هام جنبان: دع يل، دع يل، قالت: ، فيبادرين حتى أقول]تختلف أيدينا فيه[واحد 

 . ومسلم
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 : توضؤ الجنب قبل النوم  10-

  الـلـهكان رسول : ( قالتريض الـلـه عنهاُال ينامان جنبني إال إذا توضأ، عن عائشة 
 . البخاري ومسلم).  ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصالةأو أن يأكل إذا أراد

 : تحريم إتيان الحائض  11-

َويسألونَك عن المحيض قْل هو (: يحرم عليه أن يأتيها يف حيضها لقوله تبارك وتعاىل ُ ُِ ِ ِ َ ْ َُ َ َ ْ َ َ

َّأذى فاعتزلواْ النساء يف المحيض والَ تَقربوهن ُ ُ َِ ْ ْ َُ ِ ِ َ َ ِّ ِ َ ْ َ ً ُ حتى يطهرَن فإذا تَطهرَن فأتُوهن من حيث َ ْ َ َْ َّ ُِ ْ َ َْ َّْ َُ ِ َْ َ َ َّ

َأمركُم الـلـه إنَّ الـلـه يحب التواِبني ويحب المتطهرين  ِ ِّ ََ َ َُّ ُّ ُّْ ِ ُِ ُ َُ َّ َ ُِ َ َ  . ]222: البقرة[)}2/222{َ

 : ما يفعل صبيحة بنائه  12-

 داره، ويسلم عليهم، ُيستحب له صبيحة بنائه بأهله أن يأيت أقاربه الذين أتوه يف

 إذ  الـلـهأومل رسول : (قال ريض الـلـه عنهويدعو لهم، وأن يقابلوه باملثل لحديث أنس 

 أمهات املؤمنني فسلم عليهن، ودعا إىل، ثم خرج ً ولحامًابنى بزينب، فأشبع املسلمني خبز

أخرجه الحاكم والرتمذي ). لهن، وسلمن عليه ودعون له، فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه

 .  وأحمدوالنسايئ

 : تحريم نرش أرسار االستمتاع  13-

إن من أرش «: قوله : يحرم عىل كل منهام أن ينرش األرسار املتعلقة بالوقاع، األول

ابن . » امرأته، وتفيض إليه، ثم ينرش رسهاإىل منزلة يوم القيامة الرجل يفيض الـلـهالناس عند 

 . أيب شيبة

 :ليلة الدخلة

هي الليلة التي يتوج بها الحب العاطفي والكالم الجميل باألحاسيس  ليلة الدخلة

علم االجيال عن ُالعادات ال يوجد هناك من ي االخالق الجياشة، ويف مجتمعاتنا املحافظة عىل

 .كيفية مامرسة الحب

 دأه وقبل كل يشء يوم الدخلة يوم مميز لن يتكرر مع زوجتك إال مرة واحدة فالبد أن تبـ
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قبل كل يشء توضأ وصليا معا ركعتني تؤم فيها زوجتك حتى تكون بداية خري  بداية صحيحة

م إين أسألك خريها وخري ما جبلتها الـلـه«وبركه ثم ضع يدك عىل جبهتها وأدعو بهذا الدعاء 

 ، ثم اتبع املوروث النبوي وسنة املصطفى »عليه وأعوذ بك من رشها ورش ما جبلتها عليه
 .م جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنالـلـهاوقل 

خذي حامما دافئا ! يف ليلة الدخلة هو أن تهديئ أول وأهم يشء يجب عليك فعله

ب دافئ يساعدك  أي مرشوأو ارشيب شاي واستخدمي شاور جيل ذو رائحة عطرة جميلة،

 ألنه يجب أورف ُ يف نفس يوم الزفاف ملجرد أنها عتبدءواال يجب عليكم أن . عىل الهدوء

 ويف أغلب اًعروف عن حفالت الزفاف أنها مرهقة جدعليكم ذلك، عىل اإلطالق، فمن امل

تم يجب عليكم عدم اإلقدام عىل ليلة الدخلة إال إن كن. اًاألحيان ترتك العروسني مجهدين متام

 .ًا وجسدياًأنتام االثنني تريدون ذلك ومستعدين لهذه الخطوة نفسي

من ليلة الدخلة، فقط اسرتخي ودعي األمور تتقدم  إن مل تتمكني من تحديد موقفك

، أجلسوا بالقرب من بعضكم، تعانقوا، اً فيلم معأوميكنكم مشاهدة التلفزيون . اًتلقائي

 بالتأكيد ستجعلكم تعرفون إن كنتم مستعدان ، هذه التعامالت البسيطةوتحدثوا قليًال

تأكدي أنه ال يوجد . للتقدم أكرث من ذلك، أم أنكم لستم يف مزاج مناسب لليلة الدخلة

 إن كنت تشعرين بالتعب أوإن مل تكوين مستعدة لها  العالقة الحميمة تأجيل خطوةمشكلة يف 

 .واإلرهاق

عندما تقررين أنك مستعدة لليلة الدخلة، ال تتوقعني أن تكون العالقة رائعة وخارجة 

عن الطبيعة، فتذكري أنها أول مرة لكم ومن األرجح أن كال منكام ستشعران بالتوتر وبعض 

  ويكون هناكاًلة الدخلة لكم يف العالقة الجنسية هي أن تتواصلون معالرس لنجاح لي. االرتباك

ًأيضا عىل قدر ما تريدينه أن يتعامل معك بتفهم وحساسية، . رصاحة بينكم حيال مشاعركم

 .ًيجب عليك أيضا أن تساعديه، فهو قد يكون يشعر بحمل وهم إرضائك وعدم إيذائك

كوين ! يوم ليلة الدخلة ، قويل له يف الحالإذا حدث يشء يؤملك عرفيه األشياء التي تثريك،

 وقوموا بإثارة بعضكم قدر ًاتالمسوا كثري. ًصبورة واطلبي منه أن يتحىل بالصرب معك أيضا

قبل محاولة إدخال العضو الذكري يف ليلة الدخلة، بهذه الطريقة ستكونني مستعدة  اإلمكان

قة تلقائية أكرث وقوم بتهيئة وترطيب نفسه للخطوة أكرث وسيكون بدأ جسمك بالعمل بطري

 .التالية
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 حيث أنك يف الغالب ستحتاجينها يف ليلة امن الجيد تحضري مرطبات موضعية مسبًق

 االدخلة، واحريص عىل أن تكون ماركة جيدة ذات تركيبة أساسية من املاء، فكلام كان زلًق

 .ام تحتاجني طوال فرتة العالقةتذكري االستمرار بوضعه كل. أكرث كلام كان أفضل

تقلق الكثري من السيدات عن إذا كن سيشعرن باألمل يف ليلة الدخلة، مقداره، هل 

هناك من ال تشعر بأمل عىل .  من امرأة ألخرىاًاإلجابة، أنها تختلف متام... سيستمر، إلخ

اك طرق لكن هن. اإلطالق، وأخرى تشعر به مثل شكة بسيطة، أخريات يجدون أنها مؤملة

أول هذه الطرق هي الهدوء، . يوم ليلة الدخلة تساعد عىل تقليل احتاملية الشعور باألمل

تقدموا ببطيء قدر . فكلام كنت هادئة كلام كانت عضالتك مسرتخية، وكان شعورك باألمل أقل

قوموا باختيار وضع مناسب، . ًامر ليس بفكرة جيدة إطالقاملستطاع، فاإلرساع لالنتهاء من األ

مثل أن تكون املرأة من أعىل، فبهذه الطريقة ستتمكن من التحكم يف الرسعة والعمق الذي 

 الوضع األسايس، حيث الرجل يكون من أعىل، تأكدي من التواصل إىلتجهتام اإذا . يناسبها

 .معه لتقويل له ما تحتاجينه وإذا كنت تتأملني

كن اخرتاقه بالعضو الذكري  وال مياًيف بعض األحيان يكون العنق املهبيل صغري جد

أهم ما يف . مبارشة، هذه الحالة تتطلب استخدام أصابع اليد لتوسيعه ثم املحاولة مرة ثانية

ال تترسعون، تقدموا ببطء وحاويل إرخاء عضالت . األمر هو التواصل برصاحة وعدم الخجل

ن توقفتم وتعانقتم ، فال يوجد أي مشكلة إاً جدًاإذا كان الوضع مؤمل. املهبل قدر املستطاع

 . ثم املحاولة مرة ثانية يف وقت الحققليًال

هناك الكثري من املعتقدات الخاطئة عن ظهور قطرات دم أثناء املعارشة الجنسية ألول 

أول هذه املعتقدات هي أنه يجب أن يكون هناك القليل من الدماء وإن مل يحدث هذا . مرة

ن تنزف قطرات قليلة أول مرة فقط، هناك فهناك م! هذا خطأ جسيم. فأننت لست عذراء

ًيف بعض األحيان أيضا، ال .  ثالثة، وهناك من ال تنزف عىل اإلطالقأومن تنزف أول مرتني 

تظهر أي قطرات دماء سوى يف اليوم التايل، ولهذا من الجيد االحتفاظ ببعض الفوط الصحية 

ًرأة ألخرى ويعتمد أيضا بشكل كبري يختلف ظهور قطرات الدم من ام. اليومية يف األيام التالية

 .عىل التوتر الذي تشعر به املرأة وترسع الرجل

 النشوة أرسع من املرأة، وأنه يف الحقيقة من الصعب إىليجب التذكر أن الرجل يصل 
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عليها الوصول للنشوة من املعارشة فقط، كام أنه من املمكن أن ال تصيل إليها يف أول مرة 

 وال يعني أنك قمت بيشء اًهذا يشء طبيعي جد. ليلة الدخلةيف عىل اإلطالق وباألخص 

املهم يف األمر هو االستمتاع، استكشاف هذا النوع من املشاعر عندما .  زوجكأوخاطئ أنت 

 .الراحةتكونني مع الرجل الذي تحبينه، واملرور بهذا بأقل درجة من األمل وعدم الشعور ب

 نقطة مهمة تتعلق بليلة الدخلة وهي إىلساليبه اتطرق أوقبل ان نتكلم عن الجامع و

ا عىل اإلطالق محاولة إنجاز املهمة الكربى كام يصورها الكثريون ً ليس رشط؛اًمهمة جد

 اليوم التايل إىلّبرضورة فض غشاء البكارة يف أول ليلة، وأنصح دامئا بالرتيث وتأجيل ذلك 

يح أنت وعروستك وتزيال جو التوتر والقلق املصاحبني لهذه الليلة، ويكون لك أنت حتى تسرت

الدور األكرب يف ذلك من خالل املداعبات الرقيقة منك لها ومن خالل كالم الغزل والحب 

ًأيضا واللمسة الحانية وتناول عشاء خفيف، وأخذ قسط من الراحة النفسية والبدنية، وهذا 

 .شخص آلخر حسب راحة الشخصني ووضعهام النفيس والجسدييشء نسبي يختلف من 

  اقسام فسوف يتكون من ثالثة مراحلإىل الجامع أواذا قسمنا مامرسة الحب 

 مرحلة االثارة: اولها

بالبداية تبدأ بالكالم الجميل واالتصال العاطفي بالنظرات واالبتسامات وفيها 

 امراته دون اتصال جنيس قد تتضمن القبل واملداعبات، وقد اثبتت إىل حبه الرجل يوصل

نها بالمسات أكرث من باقي املراحل حيث أن املرأة تتأثر باملرحلة االوىل من الحب أدراسات 

 نشوتها الجنسية فهنا الكلمة الجميلة واللمسات الخفيفة بأطراف إىلخفيفة قد تصل 

 مسك يدها ترفع من أواالصابع عىل مناطق مختلفة عىل جسد املرأة مثل الرقبة والظهر 

 .املرأة جسد  العايل داخلالهرمونات افراز إىلمستوى االثارة عند املرأة ويعود ذلك 

 مرحلة الجامع: ثانيا

عـىل   وضـعية للجـامع الجـنيس وميكـن تطبيقهـا للحصـول150هناك بالحقيقة أكرث مـن 

والوطء والغشيان واملالمسة واإليالج، وهناك  باملرأة الرجل  فالجامع هو التقاء.النشوة الجنسية

 قد يصـلن للنشـوة بوضـعية دون أخـرى فعـىل الرجـل ان يتـأقلم عـىل مـا تحـب النساء بعض

 و مـا يحقـقوضاع وعىل اختالف طرق االتصال الجنيس، أفضـل أنـواع الجـامع هـ زوجته من األ

 . النشوة الكاملة للزوجني معا ابتداء من املالعبة واملالطفة واملداعبة لفرتات طويلة ثـم الجـامع

 

 



 100 دليل املقبلني عىل الزواج لحياة ناجحة 

 

 

 نشوته وتأيت مرحله الخمـول التـي إىلن كال الزوجني يصل أخر املراحل حيث آوهنا تأيت        

نها سـوف ه وينام ألن ال يتناىس زوجتأن يحاول أكرث يف الرجل، والنصيحة هنا للرجال بأتكون 

ن العالقـة الزوجيـة بعـد الجـامع أتعرب عن حبها له وهذا ما اثبتته الدراسات الحديثة حيـث 

ا مـا يكـون ًن املرأة سوف تعرب لزوجهـا عـن حبهـا لـه وغالبـأقوى حيث أن تكون أ إىلتحتاج 

  .حالمهأالرجل قد فقد طاقته نامئا يغرق يف 

 :أفضل الطرق يف ليلة الدخلة

 عند ذلك يقوم ، األعىلإىل وارتفاع ساقيها ،تنام الزوجة عىل ظهرها : األوىلالطريقة

 .الرجل بإيالج قضيبه يف فرجها ببطء

 ثم تقوم الزوجة بإيالج ،ينام الرجل عىل ظهره ويقوم بإبراز قضيبه :الطريقة الثانية

 .قضيب الزوج يف فرجها ببطء دون أمل

 من املحتمل أن يكون ،ن أول مضاجعة مةوليس من املفرتض أن يفض غشاء البكار

غشاء البكارة مطاطي إال أنه يستغرق ساعات وأيام ليك يتمكن من فضة بالكامل بعد ما يتم 

فض غشاء البكارة يجب عىل الرجل تهدئة الزوجة ألنها حتام ستشعر بأنها فقدت أغىل ما 

 .متلك

  االسرتخاء مرحلة: ثالثا

خذ فرتة من الراحلة ويحذر من املضاجعة مره أخرى أبعدما يفض غشاء البكارة يفضل 

 .يف نفس الليلة ملا له تأثري سلبي عىل الزوجة

 :غشاء البكارة

  تصـور الكثـريونالدخلـة، إذ ي ليلـةيف  البكـارة غشاء بعض عن أفضل الطرق لفضيسأل ال

ولكـن هـذا التصـور هـو مـن قبيـل الـوهم . ا كثرية تستعمل لفض هذا الغشاءًأن هناك طرق

والخيال فالحقيقة التي يجب أن تقال، وتعرفها كل عروس، هي أن الطريقة املثالية والعمليـة 

 الجامع الجنيس العادي بـني الـزوج والزوجـة برشط أن يكـون طريقة هي البكارة غشاء لفض

  شـك عـىل تسـهيل عمليـة التفاهم والتعاون قـائم بيـنهام ألن تعـاونهام معـا يسـاعد بـدون

 نـواع املـراهم الطبيـة أًبسهولة ويرس، كام يفيد أيضـا اسـتخدام نـوع مـن  البكارة غشاء  فض
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    .فضاملسهلة لعملية ال

وهناك نصيحة يف هذا املجال، وهي أنه يستحسن عدم اإلرصار عىل إنهاء هذه العمليـة 

 متعبة من جراء مراسيم أويف الليلة األوىل للزواج، خاصة إذا كانت العروس متوترة األعصاب، 

لهـذا السـبب يفضـل تأجيـل .  مرتددة بسبب الخجـل، وهـذا أمـر طبيعـيأوالزواج الصاخبة 

عـىل هـذه  عدة أيام والترصف حسب الظروف، إذ ال ميكـن اإلقـدام أو ساعات، املداخلة عدة

 .العملية عنوة وبالقوة، دون أن ترتك آثارها السلبية عىل العالقة الودية بني العروسني
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 :نواع غشاء البكارةأ

 أنواع مختلفة من غشاء البكارة السليم وبعد الزواج
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 :البكارة غشاء فضل االوضاع يف فضأ

الزواج األوىل هي االتصال الجنيس  ليلة ضل األوضاع إلنجاح العالقة الجنسية يفأف

الطبيعي، وأكرث األوضاع مالءمة للزوجني أن تستلقي العروس عىل ظهرها وتفتح ساقيها 

وعندما يقرتب منها العريس يكون . سهاوتضع وسادة تحت أسفل ظهرها، وليس تحت رأ

فوقها، عىل أال يلقي بكل ثقل جسمه عليها، بل يجب أن يرتكز عىل كوعيه فريتفع جسمه 

 .قليال، فيدخل عضوه من فتحة الفرج رويدا رويدا، بالرتوي وبدون عنف لتسهيل االدخال

هناك اعتقاد سائد بأن 

عملـيـة  البـكـارة غـشـاء ـفـض

مؤملة جدا، حتى أن بعضهم 

العمليــــة " يصــــفها بـــــ 

الـتــي يرافقـهــا " الوحـشــية 

 مـا هنالـك إىل... نزف غزيـر

من تصورات وأوهام، وهـذا 

% 90ففـي . أمر غري صحيح

ـن ال ـض ـم ـري ـف ـاالت يـج ـح

الغـشــاء بـصــورة طبيعـيــة، 

وـنـزول اـلـدم اـلـذي يـحـدث 

يكون عبارة عن قطـرات دم 

ـه  ـذي يحدـث ـة، واألمل اـل قليـل

ـكـون ي البـكـارة غـشـاء ـفـض

عادة خفيفا وميكن تحملـه، 

ـي  ـل االجتامـع ـن التهوـي ولـك

 ال شـعوريا، تقـوم بـردة أولفض الغشاء، وخوف الفتاة من أالّ تكون عـذراء يجعلهـا شـعوريا 

فعل انقباضيه عىل فتحة املهبل، مام يجعل اإليالج غري سهل، وهذا قد يسبب بعـض الجـروح 

 .والتمزق
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 دة مرات ؟ عىل عأوهل يتم فض الغشاء مرة واحدة 

 مرات أوعىل فرتات  البكارة غشاء مرة واحدة، وقد تتم إزالة البكارة غشاء قد يتم فض

 متتالية، وذلك حسب ليونته وسامكته

ّمتاما بعد والدة الطفل األول، وقد مرت  البكارة غشاء ويف بعض األحيان تتم ازالة
غري متمزق إال بعد أن وضع املولود األول رغم ميض أكرث من  البكارة غشاء حوادث كثرية كان

 . النوع املرشرشأوومثل هذا الغشاء يكون عادة من النوع املطاطي . سنة عىل الزواج

 :البكارة غشاء نصائح عملية يف فض

 :هي البكارة غشاء أهم النصائح التي نراها رضورية ملساعدة العروسني يف فض

  أقىص الحدود، وهذا يتحقق بالصرب إىلالتفاهم والتعاون بني العريس والعروس أن يكون 

 .والدراية وعدم الترسع

 ترصفه  كيفية ا وهو يحاول فض الغشاء، إذ عىلًا جدًا وحريصأن يكون الزوج لطيًف

 .جاح عملية الفضوسلوكه وعنايته يتوقف ن

  ،وضع جنيس يتصف بالخشونة والقوة أوغري الئقة،  طريقة  أيةأوعدم استعامل العنف 

ّعند القيام بعملية فض الغشاء، ألن هذا يؤذي نفسية العروس ويولد عندها الخوف 

 .عزوف الجنيس واملقاومة الإىلوالرهبة، والنزعة 

  أقىص الحدود، ملمة إملاما إىلأن تكون العروس مرتاحة االعصاب، غري متشنجة، متعاونة ّ
كامال بالعملية الجنسية حتى تستطيع مساعدة عريسها عىل فض الغشاء بدون آالم 

 ومتاعب

 الضجة ا عن ًا بعيدً هادئًأن يكون املكان الذي يجري فيه اللقاء الزوجي األول حميام

 شقة هادئة ال أووالصخب واألصوات املزعجة، ويفضل أن يكون ذلك يف بيت ريفي، 

 . يف فندقأويسكنها أحد 

  أن يبتعد األهل واألقارب والفضوليون عن الوقوف أمام باب الغرفة بحجة انتظار

العروس، ألن هذه العادة الخرقاء تشكل السبب " عفة"مشاهدة دم العذرية للتأكد من 

 فض الغشاء إىل يف فشل العالقة الجنسية بني الزوجني، وبالتايل عدم التوصل الرئييس

 . الزواج األوىلليلة بسهولة يف
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  َيجب أن تهيأ العروس لهذه الليلة عن طريق إفهامها بأن فض الغشاء هو عملية غري ُ

وجعة، وال تلحق بها أي رضر، وأن هذه العملية هي طبيعية جدا ورشط مؤذية وغري م

 تتشنج، أو تخاف أوإلمتام الزواج، وأنها وجدت منذ خلقت حواء، لذلك عليها أالّ ترتعش 

 قرأته عن أوكام عليها أالّ تخجل من عريسها ألن هذه هي سنة الطبيعة، وأن ما سمعته 

 الغشاء مغاير للحقيقة ووهم من االوهام، وأن تصيب الفتاة عند فض" أوجاع ال تطاق"

مدى الوجع ال يتعدى شعورا مشابها ملا تشعر به من جراء وخز حقنة يف العضل، وأنها 

 .رسعان ما تنساه ليغمرها شعور آخر حافل بالنشوة والسعادة واالكتفاء

 نة قبل تسهيل لإليالج، ميكن استخدام أحد املراهم امللينة، وكذلك تحاميل رشجية مسك

القيام بعملية الفض، فهي تزيل التشنج وتهدئ األعصاب وتريح العضالت، وتخفف من 

 .األوجاع الوهمية العالقة يف ذهن الفتاة

 البكارة غشاء أسباب الفشل يف فض

 :سباب فشل الفض ما ييلأمن 

 زوجة بأبسط األمور الجنسية، مام يجعل العالقة الجنسية بينهام وكأنها جهل الزوج وال

 .عملية اختبار وامتحان وليست عالقة ودية يغمرها التفاهم والرغبة والحب والحنان

 زفاف، نتيجة االوهام التي مألت ال ليلة املخاوف والرهبة التي تسيطر عىل العروس يف

 التشنج إىلوجاع التي قد تنتج عن عملية الفض، كام يدفعها رأسها عن اآلالم واأل

 تكررت ً مهاما مستحيالًًواالنقباض، وبالتايل عدم التعاون، وبذلك يصبح فض الغشاء أمر

وفها وقلقها يف هذه الحالة، بإمكان الطبيب أن يساعد العروس يف التغلب عىل خ. املحاولة

من العملية الجنسية عن طريق الرشح املبسط من قبله لطبيعة الجهاز التناسيل عند 

 .الفتاة، ووصف بعض املهدئات واملسكنات

 ا ويستحيل فضه بالطريقة العادية، مهام حاول ًا وسميكًقاسي البكارة غشاء إذا كان

 الطبيب من أجل فضه بالطريقة الجراحية إىلالزوجان، يجب اللجوء يف الوقت املناسب 

بواسطة مداخلة جراحية بسيطة تجرى تحت تأثري البنج املوضعي، وال تستغرق سوى 

ميكن بعدها مزاولة العالقات الجنسية بسهولة تامة .. .بضع دقائق وبدون أية مضاعفات
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ا بالرسعة ًلذلك ننصح كل زوج وزوجة أن يستشري طبيب.  آالم تذكرأووبدون متاعب 

وىل يام األ آالم فض الغشاء يف األأو خجل إذا صادفتهام صعوبة أوالقصوى، ودون تردد 

ا يوفر عليهام مشاكل  نقص، بل هو أمر طبيعي جدأومن الزواج، فليس يف ذلك عيب 

 اآلثار إىلومتاعب كثرية، كام يوفر عىل الزوجة آالما وأوجاعا ميكن تفاديها، هذا باإلضافة 

 .النفسية السلبية التي قد تسببها محاوالت الزوجة الفاشلة لو تكررت

 

 

 



 

  

 



 

 

 

 

 

 الفصل السابع

 حقوق الزوج والزوجة وواجباتهام

 

 :ويشتمل النقاط التالية 

 من أجل التعرف عىل حقوق كل منهم نحو : ت لكال الزوجنيتساؤال

 اآلخر 

  حقوق الزوج عىل زوجته 

 مسؤوليات الزوجة 

 حقوق الزوجة عىل زوجها 

 مسؤوليات الزوج نحو زوجته 

 الحقوق املشرتكة بني الزوجني 

 الحقوق واألدوار املتوقعة يف الزواج واألرسة 
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 بعالفصل السا

 زوج والزوجة وواجباتهامحقوق ال

 

 

 من أجل التعرف عىل حقوق كل منهم نحو اآلخر: تساؤالت لكال الزوجني

 ا ملاذا تريد أن تطيعك يف كل صغرية وكبرية؟ ًهل عقلك مثل عقلها؟ إذ: الرجل 

 ا ملاذا تقارنني نفسك باستمرار مبن هو حولك عىل افرتاض ًهل أديت حقه كامال؟ إذ: املرأة

 سن من حياتك؟أن حياتهم أح

 ؟ا ملاذا تريد أن تحب ما تحب وتكره ما تكرهًهل عاطفتك مثل عاطفتها؟ إذ: الرجل 

 ا ملاذا يكرث العناد والرفض واملجادلة عىل كل ًهل تريض أن تدخيل الجنة بزوجك؟ إذ: املرأة

 صغرية وكبرية؟

 غرية وكبرية ا ملاذا تريد أن تحاسبها عىل كل صًهل لديك عيوب ولديها محاسن؟ إذ: الرجل

 ؟وال تحاسب نفسك أوال

 ال أذوق غمضا حتى :  ممن تقول يف نفسها عندما يغضب زوجهاهل أنت فعالً: املرأة

 ا كيف ترضني أن تنامي وزوجك غاضب عنك واملالئكة تلعنك؟ًترىض؟ إذ

 ا ملاذا أنت بخيل عليها حتى بالكلمة الطيبة ً مال؟ إذإىلهل الكلمة تحتاج : الرجل

  ؟ اللطيفةواالبتسامة

 هل االهتامم بالجامل مرتبط فقط بالجنس؟ أين اللطف واللني والود والبيت : املرأة

 املعطر والنفس الهادئة؟

 ا يف املنزل وترى ًهل أنت وحدك الذي تواجه مشاكل يف العمل؟ ملاذا ال تجلس يوم: الرجل

 .ما تعاين مع األطفال والعمل البيتي

 ا ملاذا تطلعني والدتك وأخواتك وكل ًبينك وبني زوجك؟ إذا ًهل تودين أن تفيش رس: املرأة

 قريب وغريب عىل أشد التفاصيل الحياتية؟
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 خذ االعرتاف أهل تعتذر لزوجتك عن أخطائك؟ لو كانت مخطئة ألرصرت عىل : الرجل

 منها

 ا ملاذا تخرجني من البيت دون إذنه، ًهل متانعني أن تكوين تحت قيادة زوجك؟ إذ: املرأة

 ه بالتقصري الدائم، وتقارنيه مبن يحب ومبن ال يحب؟وتتهمين

 وتنىس أن ا ملاذا ترص عىل أخذ الدخل كامالًًهل ترىض أن تنفق عليك زوجتك؟ إذ: الرجل 

 ذلك ليس من حقوقها عليك، وقد تشاجرها بسبب ذلك؟

 ه؟ ا ملاذا تشرتي ما تحتاجينه وما ال تحتاجينًهل تريض أن تعييش مرسفة مبذرة؟ إذ: املرأة

 وملاذا يكون بيتك فيه كل ما لذ وطاب وتقولني لدى اآلخرين طعام أكرث وألذ؟

 ا ملاذا أهملت ًهل كنت تفكر قبل الزواج أن الرتبية من مسؤولية األم فقط؟ إذ: الرجل

دورك وتناسيت رعايتك ألوالدك وأوكلت مهمة الرتبية لألم وما أنت إال جالد تنفذ أمر 

 القايض؟

 ا ملاذا ال تحاويل أن ترشيك األب ً أن يخرج أبنائك مضطريب الشخصية؟ إذهل ترضني: املرأة

يف الرتبية، وأيهام أهم زيارة األقارب واألحباء أم تربية أبنايئ، أيهام أهم قضاء ساعة يف 

 مشاهدة التلفاز أم التعلم حول كيف ميكن تربية أبنايئ؟

 ّا ملاذا ال تهتم بوالديك ووالدي هل ترىض عند الكرب أن تركن يف زاوية البيت؟ إذ: الرجل
 ا؟ أليس لهام حق عليك يف الكرب أكرث من الصغر؟ًزوجتك؟ وال تزورهم يومي

 كيف تترصفني مع والدة زوجك؟ إال تعلمني أنك ستصبحني مثلها ورمبا أسوأ؟ أال : املرأة

 تتعظي مبن سبقك؟ 

 املساعد يف املنزل ا كيف سيساعدك ًهل تشاور زوجتك يف كل صغرية وكبرية؟ إذ: الرجل

 عىل إدارة البيت، وهو يتلقى قرارات حازمة دون مناقشة؟

 هل تعتقدين أن املشاكل يف بيتك بعيدة عنك؟ أنك مسئولة عن هذه السفينة : املرأة

.. رصاخ.. هروب.. وتوجيهها فكل مشكلة لدى الولد أنت املسئولة األوىل عنها؟ عناد

 .. عدوان

 ا؟ هل تتذكر الخطوبة ملاذا كنت رومانسيا؟ ما املانع اآلن هل أنت رومانيس حالي: الرجل

 أهو حرام أم عيب؟ 
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 هل أنت هادئة يف الحوار؟ كيف كنت هادئة يف فرتة الخطوبة؟ أين الصرب وسعة : أةاملر

 الصدر والحب الذي كنت تكنينه يف صدرك؟

 أم تهتم بالعمل عىل حساب املنزل؟ هل ). منزلك(هل تتابع ما يجري يف دولتك : الرجل

ا؟ هل أنت تعطي كل ذي حق حقه؟ هل الظروف هي التي ًأنت عادل يف حياتك إذ

  إذا وأنت غري قادر عىل الترصف بإرادتك؟الـلـه؟ ملاذا يحاسبك ا ومنشغالًًتجعلك قاسي

 هل تستطيعني أن متليك الكون؟ هل متليك جامل ال يقاوم؟ هل تستطيعني أن متليك : املرأة

 زوجك؟ ملاذا تشعري بالهسترييا إذا طرح موضوع الزواج الثاين؟ 

 :حقوق الزوج عىل زوجته

 طلب النسلأو بقصد قضاء الوطر، - مببارشةأوتع بجسد امرأته بجامع للرجل أن يستم ، 

قال رسول :  قالريض الـلـه عنه فعن أىب هريرة.  فراشهإىليبه متى دعاها جوعليها أن ت

 فراشه، فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها املالئكة إىلإذا دعا الرجل امرأته «:  الـلـه

 . »حتى تصبح

 قال ريض الـلـه عنه فعن أيب هريرة:  زوجته أن تطيعه فيام يأمرومن حقوق الرجل عىل :

التي تطيع إذا أمر، وترس إذا نظر، وتحفظه يف «:  عن خري النساء؟ قال الـلـهسئل رسول 

 .»نفسها وماله

 ريض   بن عمرو بن العاصالـلـهفعن عبد : ًمن حقوقه عليها أيضا أن تشكر له وال تكفره

 امرأة ال تشكر لزوجها وهي ال إىل الـلـهال ينظر «:  الـلـه رسول قال:  قالالـلـه عنه

 .»تستغني عنه

 لحديث أيب : كذلك فعليها أن ترسه إذا نظر إليها، وتحفظه يف ماله ونفسها إذا غاب عنها

التي تطيع إذا أمر، وترس إذا نظر، وتحفظه «: الذي تقدم ذكره، قال ريض الـلـه عنه هريرة

 .»يف نفسها وماله

 أن رسول  ريض الـلـه عنه الـلـهفعن جابر بن عبد : ن ال توطئ فراشه من يكرههوله عليها أ

، الـلـه يف النساء، فإنكم أخذمتوهن بأمانة الـلـهاتقوا «:  خطب الناس، فقال الـلـه

 تكرهون، فإن اً، وإن لكم عليهن أن ال يوطنئ فرشكم أحدالـلـهواستحللتم فروجهن بكلمة 

 .» مربح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن باملعروف غريًافعلن فارضبوهن رضب



 114 دليل املقبلني عىل الزواج لحياة ناجحة 

 

 

 الـلــهفمن حـق الـزوج عـىل زوجتـه وحـق : االحتشام وعدم إبداء زينتها يف غري موضعها 

 عليها، أن تتأدب بآداب الدين وتلتزم الحشمة والوقار يف لباسها وزينتهـا وسـلوكها امتثـاًال

ُوقـل لـلم(: لقوله تعاىل ْ ِّ ُ َؤمنـات يْغُضْضـن مـن أبصـارِهن ويحفظـن فـروجهن وال يبـدين َ َّ َ َّ ْ َِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ ََ ََ ُ ََ ُْ ُ ْ َ ِ َ ْ

َِّزينتهن إال ما ظهر منها وليْرضبن ِبخمرهن عىل جيوِبِهن وال يبدين ِزينتهن إال لبعولتِهن  َّ َ َّ َّ َ َِّ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ْ َُّ ُ َُ ْ ُ َِ ُِ َ َ َ َ َُ ََ ْ َُ َْ ِ ُ ُ ِ َ َ

ُأو آبائِهن أو آباء بع ُ َ َْ َْ ََّ ْولتِهن أو أبنائِهن أو أبناء بعولتِهن أو إخـوانِهن أو بنـي إخـوانِهن أو ِ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََّ َّ َّ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ِْ َِ ُ ْ َْ َُ َ َ

ِبني أخواتِهن أو نسائِهن أو ما ملكَْت أميانُهن أو التاِبعني غري أويل اإلربـة مـن الرجـال أو  َِ ُ َ َ َ َ َِ َ َ َِّ َ َّ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ُ ْ ِْ ْ َِ ِ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ

ْالطف ِل الذين لم يظهروا عىل عورات النساء وال يْرضبن ِبـأرجلِهن لـيعلم مـا يخفـني مـن ِّ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ َ َْ ْ َُ َ َ َ َُّ ََّ َ َْ َ َ ََ ِ ِّ ِ ْ َ َ ُ ْ ِ

ُِزينتِهن وتُوبوا إىل الـلـه جميعا أيها المؤمنوَن لعلكُم تُفلحوَن  َ ً َِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ْ َْ ُّ ُُ َْ ُ َ ََ ِ  .]31النور، [ )}24/31{َّ

 سمعت رسول : قال ريض الـلـه عنه فعن أيب أمامه: ن بيته إال بإذنهوله عليها أن ال تنفق م

 من بيت زوجها إال بإذن ًاال تنفق امرأة شيئ«:  يقول-يف خطبته عام حجة الوداع - الـلـه

 .»زوجها

 الـلـهقال رسول : قال ريض الـلـه عنه فعن أيب هريرة:  إال بإذنهاًوله أن ال تصوم تطوع  :
 .»نه، وال تأذن يف بيته إال بإذنهال يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذ«

 قالتاريض الـلـه عنه فعن أم حبيبة: له عليها أن تحد عليه إذا مات أربعة أشهر وعرشا  :

 واليوم واآلخر أن الـلـهال يحل المرأة تؤمن ب«:  يقول عىل املنرب الـلـهسمعت رسول 

 .»تحد عىل ميت فوق ثالث، إال عىل زوج أربعة أشهر وعرشا

 امرأته أال تنزل من إىل سفر وعهد إىلكان رجل قد خرج :  الدينوقد ورد يف إحياء علوم 

 تستأذن يف الـلـه رسول إىلفأرسلت املرأة . وكان أبوها يف األسفل فمرض.  أسفلإىلالعلو 

أطيعي : فاستأمرته فقال. أطيعي زوجك، فامت«:   الـلـهفقال رسول .  أبيهاإىلالنزول 

 . » قد غفر ألبيها بطاعتها لزوجهاالـلـه يخربها أن ـهالـلُفدفن أبوها، فأرسل رسول . زوجك

  النبي إىلأتت امرأة من خثعم  إين امرأة أيم وأريد أن أتزوج، فام حق الزوج؟ قال: فقالت :

 إن من حق الزوج عىل الزوجة إذا أرادها فراودها عىل نفسها وهي عىل ظهر بعري ال«

 .»متنعه
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 ال تزدري زوجها لقبحهأن ال تتفاخر عىل الزوج بجاملها، و. 

  الـلـهقال رسول : قال ريض الـلـه عنهُأال تؤذي زوجها وتجرحه، روي عن معاذ بن جبل 

! الـلـهال تؤذيه قاتلك : ال تؤذي امرأة زوجها يف الدنيا إال قالت زوجته من الحور العني «

 .»فإمنا هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا

 :مسؤوليات الزوجة

 :توقعةاملفاجئات غري امل: أوال

أسباب التعاسة الزوجية وجود مجموعة من التصورات الخيالية واألحالم الوردية  إن من

 الزواج يف ذهن كال الزوجني، ولكن الزوجة تفوق الزوج يف هذه التصورات لطبيعتها حول

عن  وأقول للزوجة املؤمنة التي تبحث.  ما تصطدم بالواقع حني تجد العكساًالعاطفية، وغالب

يف  عليها أن تهيئ نفسها للواقع وأن تكون عملية: السعادة، وتريد تخطي العقباتمفاتيح 

ويصيب،   يخطئاً النقص؛ فالزوج مثلك متامأو من الخطأ اًتصوراتها؛ فاإلنسان ليس معصوم

فالواقع أن  وفيه من الصفات الحميدة ما يجعلك تغضني الطرف عن الصفات التي ال تعجبك،

املخلصة   ينمو بني الزوجني، وتدعمه العرشة الطيبة والصحبةالسعادة الزوجية والحب

 .وحسن التفاهم فهذا هو الواقع

 :اختالق النكد: ثانيا

الزوجات يحفرن قرب الزوجية بأيديهن حني يختلقن النكد بسبب  هناك العديد من

 جحيم بسبب إىلتتعس بها نفسها، وتحول حياة زوجها  وبدون سبب حتى تصنع مشكلة

سوء األحوال املادية مرة ومن األوالد أخرى، ومن إهامل  املستمرة من كل يشء، فمنالشكوى 

 ما يكون الزوج هو الضحية األوىل لسامع هذه الشكاوى، اًوغالب الزوج لشؤون البيت ثالثة،

، الهن بث األوجاع والشكوى إال حني رجوع الزوج من عمله مرهًق وبعض الزوجات ال يحلو

 من األخبار ؛ يجد وابًالا رقيًقًا حانية وصوتاًويجد ابتسامة مرشقة ويد ابُ أن يفتح الببدًال

 ومشكالت األوالد والجريان واألقارب، ثم تقدم له الطعام وتطلب منه أن يأكل فريد السيئة

 !. لقد شبعتقائًال
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 :املستمر االنتقاد: ثالثا

م الذي يخنق الحياة وأفعاله يعترب البخار السا االنتقاد الدائم للزوج يف ترصفاته

السخرية من شكله الذي ال دخل له فيه، والذي هو من  إىلالزوجية؛ بل قد يتعدى األمر 

يفقده الشعور بذاته وإحساسه بالقوامة، فام أجمل أن  صنع الذي أتقن كل يشء صنعة، مام

ة، وجهده  بخصاله الحميداالثناء املخلص، وأن تبدي إعجابها دامئً متنح الزوجة الصالحة زوجها

 !.املبذول من أجل إسعادها

 :التدخل املستمر يف شؤون الزوج: رابعا

: مثل يحدث االختناق حني تتدخل الزوجة وتضع نفسها يف كل شؤون زوجها الخاصة

الهاتف وفتح   تفتيش الجيوب ومكاملاتإىل أين أنت ذاهب؟ من قابلت؟ وقد يصل األمر إىل

ثقة زوجته، وإذا  مام يفقده الشعور باألمان، وفقدهخطاباته حتى يشعر أنه محارص ومراقب 

 وال أعني بذلك ًستغرق حتام انتهى الشعور باألمان والثقة املتبادلة بني الزوجني؛ فإن السفينة

الذي يشعره هو باهتاممها، فهو  أن تهمل الزوجة شؤون زوجها؛ بل عليها أن تتدخل بالقدر

عن طموحه وأحالمه؛ فيجد فيها  ، ويتحدث معها أن يحيك ويبث لها همومهإىلًأيضا بحاجة 

 من هذا الحصار ًا من أن يفر هارببدًال الصديق الويف والناصح األمني، فيطمنئ لها ويثق بها،

 .الذي كاد أن يخنقه

 :سوء الحوار: خامسا

انقطع  أوالحوار هو جرس التواصل وحبل الرتابط بني الزوجني؛ فإذا تصدع هذا الجرس 

االتهامات يؤدي  إن توجيه اللوم وتبادل. يكون من الصعب إصالح هذا الخللهذا الحبل؛ ف

تتهدم لغة   مبعنى آخرأو" الخرس الزوجي "أو" الصمت الزوجي" حدوث ما يسمى بـإىل

 بني الزوجني ومتصًال ًافكلام كان الحوار هادئ. الحوار بني الزوجني؛ فتبدو الحياة فاترة كئيبة

تتعلم كيف تدير الحوار بينها  ها البعض، فعىل الزوجة املسلمة أنكلام زاد ارتباطهام ببعض

 .لالتهامات  تبادلأووبني زوجها إدارة ناجحة من غري توتر 
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 :املادية إرهاق الزوج باملطالب: سادسا

الطائلة واألثاث الفخم ومتع الدنيا هو السمة الغالبة لهذا   األموالإىللقد أصبح التطلع 

انزلقت الكثري من الزوجات وراء كل ذلك، وأصبح شغلهن الشاغل  شديدولألسف ال. العرص

 ما إىلإلخ وهذا الطموح الزائد والتطلع ...الثمينة والسيارات الفارهة و الحصول عىل الحيل

  يف إرهاق الزوج، وزيادة ضغوطه وتوتره، وبالتايلاًواملقارنات الدامئة كان سبب عند األخريات

حد  رته عىل تحقيق هذه األماين، وتلبية الرغبات التي ال تنتهي عندإحباطه الدائم لعدم قد

لها،  الـلـهلكن الزوجة املسلمة ترىض مبا قسم .  جحيمإىلمام يجعل الحياة الزوجية تتحول 

ملن يحب من   تبارك وتعاىل إالالـلـهفالغنى غنى النفس والرضاء والقناعة كنز مثني ال مينحه 

ولتجعيل توجه نبيك   عليه،اً لزوجك ال عبئًا أن تكوين عونالـلـه عباده، فعليك حبيبتي يف

:  الـلـهقال رسول : قال ريض الـلـه عنه  تسريين عليه، فعن أيب هريرةاً منهاجمحمد 
 الـلـهمنكم وال تنظروا ملن هو فوقكم، فهو أجدر أال تحقروا نعمة   من هو أسفلإىلانظروا «

 .مسلم  رواه»عليكم

 :الزوج إنكار فضل: سابعا

والنبل، ونكران الجميل من الجحود واللؤم، وقد حذر  إن االعرتاف بالجميل من املروءة

َهْل جزاء اإلحساِن إال اإلحساُن (: فقال  اإلسالم من الجحود ورهب منه؛ َْ ْ َِ ْ َّ ِ ِْ َ َ}55/60{( 

من ال يشكر الناس «: ، وقال ).بينكم وال تنسوا الفضل: (، وقال عز من قائل.]60:الرحمن[

خطبنا رسول :  قالتاريض الـلـه عنه، وعن زينب )والرتمذي رواه أبو داود (»الـلـه يشكر ال

: قالوا لكفرهن: ؟ قالالـلـهمل يا رسول : رأيت النار وأكرث أهلها النساء، قالوا«: فقال   الـلـه

الدهر ثم   إحداهنإىليكفرن العشري، ويكفرن باإلحسان لو أحسنت : قال! الـلـهأيكفرون ب

 ).متفق عليه (» قطًاما رأيت منك خري:  قالت؛اًرأت منك شيئ

 :عدم االهتامم بالحاجات الغريزية: ثامنا

  اإلشباع الغريزي أمر فطري يريض نفسه ويرشح صدره وال ينبغيإىلإن حاجة الزوج 

الدراسات  ، فقد أكدتًا ثانويًا تعدها أمرأوللزوجة العاقلة أن تقلل من قيمة هذه الحاجة 

 .الزوجية  حاالت الطالق تحدث بسبب اإلخفاق يف إنجاح املعارشةمن% 90الحديثة أن 



 118 دليل املقبلني عىل الزواج لحياة ناجحة 

 

 

 :الجهل بتعاليم اإلسالم يف الزواج: تاسعا

وآخذ مرة، وآخذ ومانح مرة أخرى، أي تبادل  فالعالقة الزوجية عالقة متبادلة بني مانح

يف املودة والرحمة، وإنكار الذات؛ فعليك أختي  مستمر بني الحقوق والواجبات يحيط به

 فيه الربكة  هدي الرسول فإتباعالزوجية والعمل بها؛   فهم تعاليم اإلسالم يف العالقةالـلـه

 يف غريه، فبهذا العلم وبذاك العمل أو سواء كان يف الزواج اًالتي ننشدها جميع والسعادة

 .  بر األمانإىلالسفينة من الغرق وتصل  تنجو

 : الذنوب واملعايص: عارشا

 ". فأجد ذلك يف خلق دابتي وامرأيتالـلـه إين ألعىص" :-الـلـهرحمه -عياض بن  قال الفضيل

هذا أن املعصية لها أثرها السيئ عىل العبد، فالتقصري الذي يحدث يف الحقوق  ومعنى

املعايص؛ فريى  ، وقد يرتكب الزوجان، وال رسوله  الـلـهمعصية ال يرضاها  الزوجية

الذنب يف الدنيا قبل   عالقتها بعضهم ببعض، وذلك من عقوبةأثرها يف أوالدها ويف صحتها ويف

 .اآلخرة

 :حقوق الزوجة عىل زوجها

 وهو عطية محضة فرضها :املهر ٌ  للمرأة، ليسـت مقابـل يشء، يجـب عليهـا بذلـه إال الـلـهَّ

َوآتُـواْ (ِالوفاء بحقوق الزوجية، كام أنه ال يقبُل اإلسقاط، ولو رضيت املرأة إال بعـد العقـد 

ًساء صدقاتِهن نحلة فإن طنب لكُـم عـن َيشء منـه نَفسـا فكُلـوه هنيئـا مريئـا َّالن ًِ َّ ِّ ِْ ِ ِ َِ َُّ ُ ْ َ ََ ًَ َُ ُْ ٍَ ْ َ ْ َ ْ ِ ً َ}4/4{( 

 ]4: النساء[

 يدخل يف عمومها اإلطعام والكسوة، لقوله :النفقة  :» أن تطعمها إذا طعمـت، وتكسـوها

فعـن أيب .  إليها محثـوث عليهـاوال شك أن النفقة عىل الزوجة والولد مندوب. »إذا اكتسيت

: عندي دينار، فقال:  أمر بصدقة، فجاء رجل فقال الـلـهأن رسول : ريض الـلـه عنه هريرة

: آخـر؟ قـالعنـدي : قـال. »أنفقه عىل زوجـك«: عندي آخر؟ قال: قال. »أنفقه عىل نفسك«

  آخـر؟ عنـدي: قـال. »أنفقـه عـىل خادمـك«: عنـدي آخـر؟ قـال: قـال. »أنفقه عىل ولـدك«

 دينار ينفقه : أفضل دينار«:  قال أن النبي  ريض الـلـه عنه وعن ثوبان. »ت أبرصأن«: قال
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، ودينار ينفقه عىل الـلـهالرجل عىل عياله، ودينار ينفقه الرجل عىل دابته يف سبيل 

 .»الـلـهأصحابه يف سبيل 

  ملا يف ذلك من االستهانة باملرأة، وتحقريها، :  التقبيحأوعدم التعرض للوجه بالرضب

وكذلك فالتعرض .  سبحانه وتعاىل لها من االحرتامالـلـه غري املنزلة التي ارتضاها وإنزالها

 من الهدي يف تقويم النساء  ورسوله الـلـه التقبيح مناف ملا أمر به أوللوجه بالرضب 

 سبحانه وتعاىل من رضب النساء لتقوميهن عند النشوز الـلـهفالذي أمر به . عند النشوز

ِوالالَّيت تَخافوَن نُُشوزهن فعظوهن واهجروهن يف (: ح، لقوله تعاىلهو الرضب غري املرب َّ ُ ْ َّ ُ َّ ُُ ُ َ َُ ِ َ َُ َ ِ

ًالمَضاجع واْرضبوهن فإْن أطعنكُم فالَ تَبُغواْ عليِهن سِبيالً إنَّ الـلـه كَاَن عليا كَِبريا ٍَّ ْ ِْ َ ََ ِ َّ َّ َُ َْ َْ ُ َِ ْ َ َِ ِ َ ِ َ(  

 ]. 34: النساء[

 عليه قوله يدل : عدم الهجر يف غري البيت :»ولكن يجوز هجر . »وال تهجر إال يف البيت

 أنه هجر املرأة يف غري البيت بحسب املصلحة املرتتبة عىل ذلك، كام صح عن النبي 

 . يف غري بيوتهنًاأزواجه شهر

 ْأسكنوهن من حيث سكَنتم من وجدكُم(: املسكن وامللبس ِ ِ ِْ ِّ َُ ُ َ ُْ ْ ْ َّ ُ ُ  ]6: الطالق[ )َ

 حقوق الزوج عىل الزوجة كثرية، وأهمها  :ق الزوج عىل زوجته كام ييلويرسد الغزايل حقو

يا رسول : قلت: وعن حكيم بن معاوية القشريي عن أبيه قال. الصيانة والسرت: أمران

 اكتسيت، وال أوأن تطعمها وتكسوها إذا طعمت «:  ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قالالـلـه

 .»البيتّترضب الوجه، وال تقبح، وال تهجر إال يف 

  وإن كان له امرأة ثانية لزمه املبيت عندها ليلة من كل أربع ليال، وإن كان له نساء فلكل

 .ومن حقوقها عليه أن يعامل أزواجه بعدل. واحدة منهن ليلة من كل أربع ليال

  أن ينظر إليها عىل أنها سكن له تركن إليها نفسه، وتكمل يف جوارها طأمنينته، وترتبط

َّ شقاوته، فهي ليست أداة للزينة وال مطية للشهوة وال أوة معها سعادته بالحياة الكرمي
 . للنسل، فحسب بل إنها تكملة روحية للزوجاًغرض

  الـلـهليس ألبيها أن يكرهها عىل ما ال تريد قال رسول : أنها حرة يف اختيار الزوجكام  :
 .»ال تنكح البكر حتى تستأذن، وال الثيب حتى تستأمر«
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 ًيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكُم وأهليكُم نَارا (: أن يعلمها أصول دينها زوجها ويجب عىل َ َْ ْ ُّ َِ ِْ ََ َ ََ ُ َُّ ُ َ

ُوقودها الناس والحجارة َُ َ ََ ِ ْ ُ َّ َ  .]6: التحريم[ )ُ

 الـلـهوالنفوس الرشهة، وقال رسول : أن يغار عليها ويصونها من العيون الرشيرة  :
 .» أغري منيالـلـه أغري منه، والـلـه؟ أنا و-صحابة  أحد ال-أتعجبون من غرية سعد «

 ولذا كان النبي : أن يرتفع عن تلمس عرثاتها وإحصاء سقطاتها يكره أن يأيت الرجل 

 . من غريه، عىل غفلةأواملجيء بالليل من سفر، : والطروق. أهله طروقا

 ُفال يستفزه بعض خطئها، : عليه أن يعارشها باملعروف واإلحسان ُّ ْ ُ ينسيه بعض إساءتهاأوَ ْ ُ :

ًوعارشوهن ِبالمعروف فإن كَرهتموهن فعىس أن تَْكرهواْ شيئا ويجعَل الـلـه فيه خريا ( ْ َ ِ ِ ُِ َ ْ َ َْ َ ًَ ُْ َ ُ َّ ُ ْ َّ َُ َُ َ َ َُ َِ ِ ِ ْ ُ َ

ًكَثريا  ريض منها اً ال يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلًق{: ُّويقول النبي . ]19: النساء[ )ِ

 .}آخر

 مثل البدء بالسالم، وطالقة الوجه واملصافحة البيتإىلد الدخول االستهالل عن حسن . 

 ترتيب أو  رشائه،أوإعداد الطعام، : مشاركة الزوج يف أعامل املنزل مثل: التعاون املنزيل 

 .بينهام ُالبيت، يدخل الرسور عيل الزوجة، ويقوي مشاعر املودة واملحبة

 رب واألصدقاء وأهل الخريزوجته عند زيارة األقا التزاور واصطحاب الزوج. 

 يقول امريض الـلـه عنه جميل يحب الجامل، وكان ابن عباس الـلـه، فالتطيب والتزين 

 ).تتزين يل إين ألحب أن أتزين المرأيت، كام أحب أن(

 وإشباع الغريزة، وهو من واجبات الرجل، وأدين ذلك مرة يف كل طهرِالجامع ،. 

 الـلـهدري عن رسول أيب سعيد الخ  وقد ورد يف حديثحفظ األرسار الزوجية أنه قال  :

 يوم القيامة الرجل يفيض إيل امرأته، وتفيض إليه ثم ينرش الـلـه إن من أعظم األمانة عند«

 .»رسها
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 :مسؤوليات الزوج نحو زوجته

 ْال تهن زوجتك، فإن أي إهانة توجهها إليها، تظل راسخة يف قلبها وعقلها ت وأخطر اإلهانا. ُ

التي ال تستطيع زوجتك أن تغفرها لك بقلبها، حتى ولو غفرتها لك بلسانها، هي أن 

 . تتهمها يف عرضهاأو أمها، أو تلعن أباها أو تشتمها أوتنفعل فترض بها، 

 وصايا أم البنتها

 :أوصت أم الخنساء ابنتها قبيل زواجها فقالت

إنك فارقت الحواء الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت إىل!  أي بنية 

ًوكر مل تعرفيه، وقرين مل تألفيه، فأصبح مبلكه إياك رقيبا ومليكا، فك وين له أمة يكن لكً

ًعبدا وشيكا، أي بنية ًاحفظي له عرش خصال يكن لك ذخرا وذكرا! ً ً.  

 .الصحبة له بالقناعة، واملعارشة بحسن السمع والطاعة: أما األوىل والثانية 

التعهد ملوقع عينيه، والتفقد ملوضع أنفه، فال تقع عيناه منك: أما الثالثة والرابعة 

 إال أطيب الريحعىل قبيح، وال يشم منك 

فإن حرارة. فالتفقد لوقت طعامه، والهدوء عند منامه: أما الخامسة والسادسة 

 .الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة

فاالحتفاظ مباله، واإلرعاء عىل حشمه وعياله، ألن االحتفاظ: أما السابعة والثامنة 

 .إلجاللباملال من حسن الخالل، ومراعاة الحشم والعيال من اإلعظام وا

ًفال تفيش له رسا، وال تعيص له أمرا، فإنك إن أفشيت رسه مل: أما التاسعة والعارشة  ً
 .تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره

ً الفرح بني يديه إذا كان ترحا، واالكتئاب عنده إن كان فرحا، فإن- مع ذلك-ثم اتقي  ً
ًكوين أشد ما تكونني له إعظاما يكن أشدو. الخصلة األوىل من التقصري، والثانية من التذكري

.ًما يكون لك إكراما، وكوين أكرث ما تكونني له موافقة، يكن أطول ما يكون لك مرافقة

واعلمي أنك ال تصلني إىل ما تحبني حتى تؤثري رضاه عىل رضاك، وهواه عىل هواك فيام

أحببت وكرهت
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  ْأحسن معاملتك لزوجتك تحسن إليك، أشعرها أنك تفضلها عىل نفسك، وأنك حريص عىل ُْ ِ

 .، مبا أنت عليه قادرْ من أجلها، إن مرضت مثًالٍّإسعادها، ومحافظ عىل صحتها، ومضح

 تذكر أن زوجتك تحب أن تجلس لتتحدث معها وإليها يف كل ما يخطر ببالك من شؤون .

 بيتك مقطب الوجه عابس املحيا، صامتا أخرسا، فإن ذلك يثري فيها القلق إىلال تعد 

 .!والشكوك

 تخصصك، فإن كنت أوفتك ال تفرض عىل زوجتك اهتامماتك الشخصية املتعلقة بثقا 

 !!أستاذا يف الفلك مثال فال تتوقع أن يكون لها نفس اهتاممك بالنجوم واألفالك 

 رواه الطرباين" عفوا تعف نساؤكم: "ففي األثر. كن مستقيام يف حياتك، تكن هي كذلك .

 أمام شاشة أو ما ال يحل لك، سواء كان ذلك يف طريق إىلوحذار من أن متدن عينيك 

 !ز، وما أسوأ ما أتت به الفضائيات من مشاكل زوجية التلفا

  إياك إياك أن تثري غرية زوجتك، بأن تذكِّرها من حني آلخر أنك مقدم عىل الزواج من

 تبدي إعجابك بإحدى النساء، فإن ذلك يطعن يف قلبها يف الصميم، ويقلب أوأخرى، 

هر تلك املشاعر بأعراض وكثريا ما تتظا.  موج من القلق والشكوك والظنونإىلمودتها 

 إىل آالم هنا وهناك، فإذا بالزوج يأخذ زوجته من طبيب إىلجسدية مختلفة، من صداع 

 !طبيب 

  ِّال تذكِّر زوجتك بعيوب صدرت منها يف مواقف معينة، وال تعـريها بتلك األخطاء

 .واملعايب، وخاصة أمام اآلخرين

  تقوم زوجتك بتعديل سلوكها، ِّعدل سلوكك من حني آلخر، فليس املطلوب فقط أن

 .وتستمر أنت متشبثا مبا أنت عليه، وتجنب ما يثري غيظ زوجتك ولو كان مزاحا

  اكتسب من صفات زوجتك الحميدة، فكم من الرجال ازداد التزاما بدينه حني رأى متسك

 .زوجته بقيمها الدينية واألخالقية، وما يصدر عنها من ترصفات سامية

 وإن أخطأت تجاه زوجتك . ب فالغضب أساس الشحناء والتباغضالزم الهدوء وال تغض

َتذكَّر أن ما غضبت منه . فاعتذر إليها، ال تنم ليلتك وأنت غاضب منها وهي حزينة باكية ْ
 كل إىل أمر تافه ال يستحق تعكري صفو حياتكام الزوجية، وال يحتاج - يف أكرث األحوال -
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 الرجيم، وهدئ ثورتك، وتذكر أن ما بينك وبني  من الشيطانالـلـهاستعذ ب. ذلك االنفعال

 ثورة انفعال أوزوجتك من روابط ومحبة أسمى بكثري من أن تدنسه لحظة غضب عابرة، 

 .طارئة

 ذًة ألوامرك. امنح زوجتك الثقة بنفسها بل . َّال تجعلها تابعة تدور يف مجرتك وخادمة منفِّ

استرشها يف كل أمورك، وحاورها ولكن . اِّشجعها عىل أن يكون لها كيانها وتفكريها وقراره

بالتي هي أحسن، خذ بقرارها عندما تعلم أنه األصوب، وأخربها بذلك وإن خالفتها الرأي 

 . رأيك برفق ولباقةإىلفارصفها 

  أثن عىل زوجتك عندما تقوم بعمل يستحق الثناء، فالرسولمن مل يشكر «:  يقول

 . رواه الرتمذي»الـلـهالناس مل يشكر 

 وقف عن توجيه التجريح والتوبيخ، وال تقارنها بغريها من قريباتك الاليت تعجب بهن ت

ُوتريدها أن تتخذهن مثًال  . عليا تجري يف أذيالهن، وتلهث يف أعقابهنُ

 فإن كانت . حاول أن توفر لها اإلمكانات التي تشجعها عىل املثابرة وتحصيل املعارف

ْع املعرفة فيرس لها ذلك، طاملا أن ذلك األمر ال تبتغي الحصول عىل شهادة يف فرع من فرو ِّ
ْوتجاوب مع ما . يتعارض مع مبادئ الدين، وال يشغلها عن التزاماتها الزوجية والبيتية

 تحرزه زوجتك من نجاح فيام تقوم به

  زوجتك باهتامم، فإن ذلك يعمل عىل تخليصها مام ران عليها من هموم إىلْأنصت 

رة والتكذيب، ولكن هناك من النساء من ال تستطيع التوقف عن ومكبوتات، وتحاىش اإلثا

 أقربائك، فعليك حينئذ أن تعامل األمر بالحكمة أوُّ تصب حديثها عىل ذم أهلك أوالكالم، 

 .واملوعظة الحسنة

  ،أن تنفصل عنهاأوأشعر زوجتك بأنها يف مأمن من أي خطر، وأنك ال ميكن أن تفرط فيها . 

 برعايتها اقتصاديا مهام كانت ميسورة الحال، ال تطمع يف مال أشعر زوجتك أنك كفيٌل ٍ

ًورثتـه عن أبيها، فال يحلُّ لك رشع ُ  أن تستويل عىل أموالها، وال تبخل عليها بحجة أنها اْ

 . الشعور بأنك البديل الحقيقي ألبيهاإىلثرية، فمهام كانت غنية فهي يف حاجة نفسية 

 وأهلك، فال يطغى جانب عىل جانب، وال يسيطروائم بني حبك لزوجك وحبك لوالديك  

 .فأعط كل ذي حق حقه بالحسنى، والقسطاس املستقيم. حب عىل حساب حب آخر



 124 دليل املقبلني عىل الزواج لحياة ناجحة 

 

 

  َكن لزوجك كام تحب أن تكون هي لك يف كل ميادين الحياة، فإنها تحب منك كام تحب

  .إين أحب أن أتزين للمرأة كام أحب أن تتزين يل: امريض الـلـه عنهقال ابن عباس . منها

 ا فيام تحب أن تشاركك فيه، فزر أهلها وحافظ عىل عالقة كلها مودة ًا وجدانيشاركه

 .واحرتام تجاه أهلها

  ،ال تجعلها تغار من عملك بانشغالك به أكرث من الالزم، وال تجعله يستأثر بكل وقتك

وخاصة يف إجازة األسبوع، فال تحرمها منك يف وقت اإلجازة سواء كان ذلك يف البيت أم 

 .تى ال تشعر بامللل والسآمةخارجه، ح

 وإذا دخلت فال تفاجئها حتى . إذا خرجت من البيت فودعها بابتسامة وطلب الدعاء

تكون متأهبة للقائك، ولئال تكون عىل حال ال تحب أن تراها عليها، وخاصة إن كنت 

 .قادما من السفر

 ة الرسول حاول أن تساعد زوجك يف بعض أعاملها املنزلية، فلقد بلغ من حسن معارش 

  كان «: اريض الـلـه عنهقالت عائشة . لنسائه التربع مبساعدتهن يف واجباتهن املنزلية
 رواه » الصالةإىل فإذا حرضت الصالة خرج -يعني خدمة أهله-يكون يف مهنة أهله 

 .البخاري

  حاول أن تغض الطرف عن بعض نقائص زوجتك، وتذكر ما لها من محاسن ومكارم تغطي

َمؤمن مؤمنة إن كره منها ). أي ال يبغض(ال يفرك «رواه مسلم  فيام هذا النقص لقوله  ِ ٌ

ُخلًق  .» ريض منها آخراُ

  الـلـهعىل الزوج أن يالطف زوجته ويداعبها، وتأس برسول ا تالعبها ًفهال بكر«:  يف ذلك

 وهو القوي الشديد - ريض الـلـه عنه رواه البخاري، وحتى عمر بن الخطاب »وتالعبك؟

أي يف األنس (ينبغي للرجل أن يكون يف أهله كالصبي : " كان يقول-الجاد يف حكمه 

 ".فإن كان يف القوم كان رجال ). والسهولة

  زوجتك وأوالدك، فالرسول إىلأحسن رواه الرتمذي، فإن »خريكم خريكم ألهله«:  يقول 

أنت أحسنت إليهم أحسنوا إليك، وبدلوا حياتك التعيسة سعادة وهناء، ال تبخل عىل 

أفضل «: قال . دك، وأنفق باملعروف، فإنفاقك عىل أهلك صدقةزوجك ونفسك وأوال

 .»الدنانري دينار تنفقه عىل أهلك
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 :الحقوق املشرتكة بني الزوجني

 وميارساها عن اًهناك حقوق وواجبات مشرتكة بني الزوجني، يفرتض أن يدركاها جيد

 :وعي وتتلخص يف اآليت

 حق االستمتاع: أوال

ُوالذين هم لفروجِهم حافظوَن (ني فاالستمتاع حق لكال الزوج ِ ِ َِ ْ ِْ ُ ُ َُّ َ ْإال عىل أزواجِهم } 23/5{َ ِ َ ْ َ َ ََّ ِ

َأو ما ملكَْت أميانُهم فإنَّهم غري ملومني  ِ ُ ََ َ َُ ْ َ ْ ُْ ُ ِْ َ َ ْ وكام جاء يف السنة النبوية، . ]5-6املؤمنون، [)}23/6{َ

إذا دعا الرجل امرأته «اشه ال يحق للمرأة االمتناع عن االستجابة لنداء زوجها إذا ما دعاها لفر

، 1مسلم، بت، ج (»ِ فراشه فأبت فلم تأت فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حتى تصبحإىل

 ).165ص 

 عن دائرة العبادة ذلك أن  مستقًالوالنشاط الجنيس بني الرجل وزوجته، ليس عمًال

سالم يف دائرة األكل والرشب ومبارشة الزوج لزوجته وما كان من هذا القبيل، يدخله اإل

 ).63، ص 1975القرضاوي، (العبادة الفسيحة، برشط واحد هو النية 

وقد حرص اإلسالم عىل ضامن ترصيف الطاقة الجنسية، كام أكد عىل أن يكون ذلك يف 

إطار الحالل ال الحرام، وذلك من خالل الزواج الذي يكفل حق االستمتاع املرشوع كام جاء يف 

 أيأيت أحدنا شهوته ويكون له الـلـهيا رسول :  أحكم صدقة قالواويف بضع«الحديث الرشيف 

ٍأرأيتم لو وضعها يف حرام كان عليه فيها وزر، كذلك إذا وضعها يف الحالل كان : ٌفيها أجر؟ قال

 ).698، 697، ص ص 2مسلم، بت، ج (»عليه أجر

م الزوجني، مبجموعة ، فإن اإلسالم يلزاً مباحاسلوكً). الجامع(وإذا كانت املعارشة الجنسية 

من اآلداب واألحكام، تضمن أن يكون ذلك يف إطار إنساين أخالقي يتميز به اإلنسان عن باقي 

ْنسآُؤكُم حرث لكُم فأتُواْ حرثكُم أىن شئتم(: املخلوقات ومن ذلك إتيان الزوجة يف القبل  ْ ْ ُْ ْ ِ ٌ َِّ ََّ َْ ْ َْ ََ َ( 

 .]223:البقرة[
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 ياة الزواجيةاملحافظة عىل أرسار الح: ثانيا

فأرسار الحياة الزواجية، يجب أن تكون محفوظة مصانة ال يصح إفشاؤها وإذا ما وقع 

ُفلام نَبأها ِبه قالْت من أنبأك هذا قال نَبأين العليم الخِبري (ذلك واستوجب التوبة  َ ْ ْ َ َ َُ ِ َِ ََ ِ َ َ َ ََّ َ ََّ ََ َ ْ ََ َّ َ}66/3 {

ُإن تَتوبا إىل الـلـه فقد صَغْت قلو َ َُ َ ْ َ ِ ِ َِ ُبكُام وإن تَظاهرا عليه فإنَّ الـلـه هو مواله وجربيُل وصالح ُ ُِ َِ َ َ َِ ِْ ُ َ َْ ََ ُ ََ ِ ََ ْ َ َ ِ َ

ٌالمؤمنني والمالئكَة بعد ذلك ظِهري  َ َُ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ْ َْ َُ َ  ).3-4التحريم، [ )}66/4{ْ

ٌاملحافظة عىل أرسار الحياة الزوجية، أمر مهم لتوطيـد الثقة بني "ومن الطبيعي أن  ٌ
ما يجري بينهام من أمور قولية وفعلية، إمنا هو من قبيل األمانة عند األخر وال الزوجني وكل 

 ).80، ص1985التميمي، " ( اآلخرين ولو كانوا من ذوي قرابتهامإىليجوز له أن يفشيه 

وقد حذرت السنة النبوية من كشف أرسار االستمتاع والجامع الواقع بني الرجل 

 امرأته وتفيض إليه، ثم إىل يوم القيامة، الرجل يفيض ـهالـلّإن من رش الناس عند "وزوجته 

 ). 257، ص 4مسلم، بت، ج" (ّينرش رسها

 حق التوارث: ثالثا

فللزوج حق يف أن يرث زوجته بعد وفاتها وللزوجة كـذلك حـق يف أن ترثـه بعـد وفاتـه 

َولكُم نصف ما (ٍوقد حدد القرآن الكريم لكل واحد منهام نصيبه يف املرياث ُ ْ ِْ َ ِتَرك أزواجكُـم إن َ ْ ُ َ ْ َ َ َ

ٍلم يكُن لهن ولد فإن كَاَن لهن ولد فلكُم الربع مام تَركْن من بعد وصية يوصني ِبهـا أو ديـن  َ َ َّ َّْ ُ َ ُ ُ َ ْْ َ َ َ ُ َ َُ َ ِ ٍ ِ ِ ِ َِّ ْ َُ َُّّ َ َ َ َ َّ ََّ ٌَ ٌِ

ٌولهن الربع مام تَركْتم إن لم يكُن لكُم ولد فإن كَاَن لكُم ولد ٌَ َ َ َّ َّ ََ َ ُ َْ ْ َ ْ ْ ُِ َ ِ ُ َ َُّّ ِ ُ ِّ فلهـن الـثُّمن مـام تَـركْتم مـن َّ ُ َ َّ ُِ ُ َّ ُ َ َ

ِبعد وصية تُوصوَن ِبها أو دين وإن كَاَن رجٌل يورث كَالَلـة أو امـرأة ولـه أخ أو أخـٌت فلكُـلِّ  ُ ٍ ِ َِ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ ٌَ ُ َ ٌَ َ ْ ُ ًْ ُ ْ َِ ٍ َ ُ َّ

ِواحد منهام السدس فإن كَانُواْ أكْرث من ذلك فهم ُرشكَاء يف َْ ُ ُ ََ ََ ِ ِ ٍَ َ َ َ َ ِ ُ َُ ُّ ْ ِّ َ الثُّلث من بعد وصـية يـوىص ِبهـآ ِ ََ ُ ٍَ ِ ِ َِّ ْ ِ ُ

ٍأو دين َْ ْ  .]12 :النساء[ )َ
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 ألعاب زوجية 

 أفكار للضحك بني الزوجني 

 استخراج كلامت الحب من الزوج 

 ق السعادة لدى زوجهامقياس مهام تقوم بها الزوجة لتحقي 

 مجاالت التوافق الزوجي الثالثة عرش األساسية 

 عوامل رضورية وأساسية تلعب دورا يف تحقيق التكيف الزوجي 

 طرق إسعاد الزوجة والتي يقوم بها الزوج 

 اساليب تستخدمها الزوجة زيادة السعادة الزواجية 

 واجيةخطوات يقوم بها الزوجان معا لتحقيق السعادة الز 

 الالءات التي تحقق السعادة الزوجية 

 

 

 

 

 

 



 

133 
 

 الثامنالفصل 

 النجاح الزواجي

 

 

 :أسس النجاح الزواجي

النجاح الزواجي هو جهد مشرتك يبذله الزوجني من أجل الحصول عىل الراحة والهدوء 

 ال ميتاز هذا الجهد بأنه مستمر مبعنى. واألمن واالنسجام واالنبساط عند الحديث عن األرسة

له أساليب مختلفة لتحقيقها أولها أساليب . يقف عند شهر العسل، ويشرتك فيه الطرفان

 .ال اللفظي وغري اللفظي، وأساليب حل املشكالتّالتواصل الفع

 التعاون إىل الشعور بالحب، وإمنا تحتاج أووال تكفي املحبة فقط لتحقيق السعادة 

ال يتم الشعور بها دون . ة يف البقاء مع الرشيكوالتسامح عن الهفوات والزالت للرشيك والرغب

العطاء، ويحتاج الرشيك للعطاء دون أن ينتظر األخذ من الرشيك، ولذا يظهر لنا سبب رئييس 

الرغبة يف األخذ والعطاء، مام يخلق القلق والحذر : ا أمام السعادة ويتضمنيقف عائًق

 .املستمرين

م عىل ثالثة أسس متكاملة، ال ميكن االستغناء وباملقابل فإن البيت السعيد املستقر يقو

 : تغافل أحدها وهيأوعنها، 

 

 

 

 

 

 السكينة

 املــودة الرحمـة
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 : السكينة: أوال

 أخرى، كام يكون الزوج قرة إىلاالستقرار النفيس؛ فتكون الزوجة قرة عني لزوجها، ال يعدوها 

 .عني المرأته ال يفكر يف غريها

 املودة: ثانيا

 الرحمة : ثالثا

 .جعل العالقة قامئة عىل الرضاء والسعادةشعور متبادل بالحب ي

 

 

 

 : ثالثية البيت السعيد

 الـلـهقال رسول :  قالريض الـلـه عنهأخرج الحاكم يف مستدركه عن سعد بن أىب وقاص 

 » أربع من السعادة املرأة الصالحة واملسكن الواسع والجار الصالح واملركب الهنيء وأربع

 .»كن الضيق واملركب السوءمن الشقاوة الجار السوء واملرأة السوء واملس

 فصار ًا وإيجاباًوإمنا اعتربت فيها الجار من لوازم املسكن، حيث يتأثر املسكن بالجار سلب

 :من املناسب جمعهام يف قالب واحد، وعىل هذا فتكون

 . األبناء- الزوجة -الزوج : ثالثية األفراد: أوال

 ملركب ا– املسكن -األفراد : ثالثية البيت تتكون من: ثانيا

 : سأتحدث عن ثالثية الزوج والزوجة واملسكن

 الدين والخلق والقوامة: ثالثية الزوج

 :حيث يجب عىل الزوج ان يتمتع بالثالثية التالية

فجعل الدين . »..إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه«ثبت يف الحديث الصحيح : الدين -1 

 .من أهم صفات الزوج السعيد

 : ق مع زوجته أن يرعى فيها ثالثة أمورُلُكون عليه الزوج من خ وأهم ما ينبغي أن ي:ُقلُالخ -2 

 فيصرب عىل ذلك فقد ثبت يف الحديث: مراعاة طبيعة تكوينها من الضعف والنقص -  أ 

  

 بيت سعيد مستقر= رحمة+ مودة+ سكينة
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   الـلـه قال، قال رسول ريض الـلـه عنهعن أيب هريرة : الصحيح عند الشيخني

ها إن املرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك عىل طريقة فإن استمتعت ب«

 .»استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كرستها وكرسها طالقها

ِوعارشوهن ِبالمعروف(:  تعاىلالـلـهانطالقا من قول : حفظها ورعايتها  -ب ُ ْ َ ْ َّ ُ ُ ِ َ : النساء [)َ

19[. 

 .أن يحقق فيها املودة والرحمة -ج

: ال جل وتعاىل جل وتعاىل الرجل بخصيصة القوامة دون املرأة فقالـلـهاختص  :القوامة -3 

َالرجال قواموَن عىل النساء( ِّ َ َُ ُ ََّ َ  القوامة التي معناها األمارة والرئاسة ]34: النساء [)ِّ

 عىل صيغة املبالغة )ّقوامون(والتأديب والزمها النفقة باملعروف، وتأمل التعبري بقوله 

. رشتهاالتي تدل عىل األمر باالجتهاد يف حفظ الزوجة ورعايتها وحسن تأديبها ومعا

 .وبذل املستطاع يف سبيل حامية األرسة

 الصالح والجامل واليرس: ثالثية الزوجة

تنكح « قال  عن النبي ريض الـلـه عنهخرج الشيخان عن أيب هريرة أ فقد :الصالح -1 

 .»املرأة ألربع ملالها ولحسبها ولجاملها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

املخرب فجامل املخرب بجامل الروح واملراد بالجامل هنا جامل املظهر و: الجامل -2 

وهذا املقصود األعظم من طلب الجامل يف .. جامل العفة والطهر والحياء. وشفافيتها

املرأة، ثم يأيت بعد جامل املخرب جامل املظهر، وهو مقصد تكمييل لدوام العرشة 

ُوالسعادة بني الزوجني، فإن النفوس جبلت عىل حب الجميل الذي تأنس به العني 

 : سكن إليه الفؤاد وجاملها من هذه الجهة يكون يفوي

ّأن تكون بكرا غري ثيب -  أ  فهالّ بكرا تالعبها   «ريض الـلـه عنهمن حديث جابر : ً

 .»وتالعبك

أال أخربكم «حسن التجمل والزينة يف الهيئة، جاء يف الحديث النبوي الرشيف   -ب

أمرها أطاعته وإذا املرأة الصالحة إذا نظر إليها رسته وإذا : بخري ما يكنز املرء

 .»غاب عنها حفظته
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  الـلـهقال رسول :  قالامريض الـلـه عنهثبت عند ابن حبان عن بن عباس  :اليرس -3 

َيسرية املهر والصداق، يسرية الجهاز والزفاف، : ، فاملرأة اليسرية»خريهن أيرسهن صداقا«

 .يسرية العرشة واأللفة

 

 

 

 

 لجار الصالح وا– البيت املحصن باألذكار –الواسع : ثالثية املسكن

ْوالـلـه جعَل لكُم من بيوتُكم (:  تعاىل عىل عباده بنعمة السكن فقالالـلـهولقد امنت  ُِ ُ ِّ َ ََ ُ َ

ْسكَنا وجعَل لكُم من جلود األنْعام بيوتًا تَستخفونَها يوم ظعنكُم ويوم إقامتكُم ومن  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ْ َ َُ ْ َ ُ ِّ َ ََ ِ َ َ ًْ َْ ُّ ُ ََ ْ ُ ِ َ َ

َأصوافها وأوبارِها و ْ َ ََ َ َ َِ َ ٍأشعارِها أثاثا ومتاعا إىل حني ْ ِ َ ِ ً ًَ َ َ ََ َ ََ  .]80: النحل[ )}16/80{ْ

 أن - السابق – ريض الـلـه عنهثبت يف حديث سعد بن أىب وقاص : املسكن الواسع -1 

 فالسعة والوسع »املسكن الواسع«: وذكر منها» أربع من السعادة«:  قال الـلـهرسول 

! لوسع يف السكن أمر نسبي وا. ّوالتوسع أمر مباح يف الرشيعة دون مجاوزة به الحد

مبعنى أنه يختلف باختالف الناس يف نفوسهم وطبائعهم وأمناط حياتهم، لكن تبقى 

صفة السعة صفة محمودة تجلب السعادة ألهلها، وبقدر ما يوجد الوسع بقدر ما تزيد 

 .والنفس مفطورة عىل حب السعة والتوسع. السعادة

ل الدار، وجاء عند ابن حبان عن أيب هريرة الجار قب:  ومن قبل القائل:الجار الصالح -2 

م إين أعوذ بك من جار السوء يف دار الـلـه«:  كان يقول أن النبي ريض الـلـه عنه

فالجار الصالح يحفظ العورة ويسرت العيبة، أن صالح . »املقامة فإن جار البادي يتحول

دهر، الجار يعني عىل نشوء األبناء يف بيئة صالحة، الجار الصالح يعني عىل نوائب ال

 .الجار الصالح يعني عىل طلب العلم والدعوة

 .البيت املحصن باألذكار -3 

زواج املثايل هو الذي يتم بني الزوج الذي يكون فيه هو األخ األكرب ملجموعة منال
 األخوات، والزوجة تكون فيه هي األخت الصغرى ملجموعة من الذكور
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 :األركان األربعة للنجاح الزوجي

، كام يتبني وعلينا أن نعرف أن األزواج ليسوا فئة واحدة، وهم يختلفوا يف عالقتهم معا

 :من الشكل التايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وتتمثل األركان األربعة للنجاح الزواجي يف  

 ويشري إىل درجة من االتفاق الزوجي حول قضايا مثل التمويل العائيل: االنسجام الزوجي ،

 .أمور التسلية والدين، فلسفة الحياة، ومهامت البيت

 ويتعلق بااللتزام يف االستمرار بالعالقة الزوجية والرضا مبا يتطلبه الزواج :الرضا الزوجي 

 .كمن مهام، كام ويتصل بالطأمنينة تجاه الرشي

 ًويشري إىل تكاتف األزواج وتضامنهم معا رغم التحديات التي قد تواجههم،: التامسك الزوجي 

 .والتعاون يف انجاز األعامل وتوزيع املسؤوليات، واملشاركة باالهتاممات الشائعة

 ويشري إىل التعبري عن الود والحنان والعطف نحو الرشيك : التعبري عن املحبة والعطف

 .نسية تستند إىل هذه املحبةوإقامة عالقات ج
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 أمناط األزواج وميزات كل منط

 النوع ميزاته ومجال االهتامم

 الخارجية مثل أووهم غري سعداء يف كل املجاالت الزوجية الداخلية 

القضايا الشخصية، االتصال، حل الرصاع، إدارة األمور املالية، نشاطات 

فال، األرسة واألصدقاء، التسلية ووقت الفراغ، العالقات الجنسية، األط

 .والتوجهات الدينية

األزواج 

املسلوبون 

الحيوية يف 

 زواجهم

يظهر هؤالء عدم إشباع يف معظم أمورهم الزوجية، مع تكيف يف بعد 

زوجي واحد فقط وهو إدارة التمويل املنزيل، كام يهتمون باملكافآت 

 .اًهم معاملالية، وامللكية، كام يكون لديهم مشاكل بارزة يف عالقات

األزواج 

املهتمون باألمور 

 املالية

يظهرون عدم الرضا يف القضايا الزوجية الداخلية مثل القضايا الشخصية، 

ويعوضون ذلك باالهتامم . االتصال، حل الرصاعات والعالقات الجنسية

 .باملظاهر الخارجية كاألطفال والنشاطات الرتفيهية والحياة الدينية

األزواج 

 أواملختلفون 

 املتناقضون

 للضغط، بينام حياتهم الدينية وتفاعلهم مع اًوتعترب عالقاتهم مصدر

 .األقارب يزودهم مبصادر للراحة، ويبقوا معا من أجل اآلخرين

األزواج 

 التقليديون

ويعرب هؤالء عن الرضا يف كال املظاهر الزوجية الداخلية والخارجية، 

ات لحل املشكالت، ولديهم ويتصلون بشكل جيد، كام أن لديهم اسرتاتيجي

معدل عال من االتفاق يف النشاطات الرتفيهية وتربية الطفل واألمور 

 .الجنسية، يتأثرون بالضغوط الخارجية التي تخل توازنهم

األزواج 

املتوازنون 

 املتكافئون

 اًولدى هؤالء إشباع يف كل عالقاتهم، حيث يظهر عليهم االندماج شخصي

خارجية داعمة بشكل قوي يف حياتهم، يتأثرون مع وجود مصادر داخلية و

 .بالدعم الخارجي الذي ال يستغنون عنه

األزواج 

 املنتعشون

 يف عالقاتهم الحميمة، ويف التعبري عن مشاعرهم اوهم األفضل تكيًف

وحياتهم الجنسية، ولكن لديهم مصادر ضغط خارجية تظهر بني الحني 

لتعامل مع الضغوطات الحياتية واآلخر، وهم قادرون عىل الدعم الذايت وا

 .البسيطة والشديدة

األزواج 

 املتجانسون
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 أفكار يومية خفيفة لتحسني الرومانسية لدى الزوجة 

 ).ه 1426ماجد ونايف، (

 .)هل تذكر هذا اليوم(اطبعي نسخة من عقد الزواج وأرسليها له يف الربيد مع عبارة  -1 

 صغرية أخفيها بني مالبسه واكتبي له عندما يسافر زوجك ملدة قصرية اكتبي له بطاقات -2 

 . أبيات من الشعرأوبعض العبارات التي تعرب عن حبك له 

 يف السوق اهميس يف أذن زوجك عبارة أوأثناء وجودكام وسط مجموعة من األقارب  -3 

 ).أنا سعيدة ألنك زوجي(رقيقة مثل 

يه يف البيت ضعي بطاقات التهنئة ملناسبة من املناسبات كالعيد يف كل مكان يصل إل -4 

 .كالحامم وغرفة النوم

اذهبي لخطاط واجعليه يكتب لك بخط جميل شهادة تقدير ثم .. فكرة ملكافئة الزوج -5 

 .وضعيها يف إطار جميل واهديها لزوجك). زوجتك املخلصة(توقعني عليها باألسفل 

 أوافرغي زجاجة أي مرشوب ثم احرضي ورقة واكتبي عليها شعر .. قارورة الحب -6 

لتي تعجبك يف زوجك وريش الورقة بالعطر ثم ضعيها يف الزجاجة واحكمي الصفات ا

 .الغطاء وضعيها يف البانيو امليلء

 . يف غرفة النومأوتناوال طعام العشاء عىل ضوء الشموع .. من باب التغري -7 

مسكن (افرغي زجاجة دواء وضعي عليه الصق جديد وسميه .. مسكن رومانيس -8 

 ثم اكتبي عبارات رومانسية صغرية وأمنيات ممكن أن ).رومانيس يستعمل عند اللزوم

 .تتحقق ميكن استعاملها متى لزم األمر

 رسالة أو قصيدة ،زهور مضغوطة: ، مثلأشياء جميلة ممكن تضعينها تحت الوسادة -9 

 دعوة لعشاء رومانيس أو رومانسية 

 .اتصيل به خالل النهار وأخربيه إنك مشتاقة إليه -10 

وال يكون كالم عادي ( من الوقت أسبوع مثال ًان بعضكام شيئابتعدا ع. تزوجا من جديد -11 

 ثم لتكن فرتة امللكة فرتة تنشيط املحبة تتخللها الهدايا الجميلة والتلجرافات). مساس

 .العذبة ثم لتكن ليلة العرس وأفضل أن تكون يف فندق من باب التغري
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ري الرشاشف واللحف وال تنسني أن تعط..  عىل زوجك بالعطورأوال تبخيل عىل نفسك  -12 

 .وأجمل طريقة لثباتها ادهنيها من الجهة املقابلة للرسير والحظي النتيجة

 دفرت مذكرات شكله جميل واكتبي فيها مقدمة رومانسية أواحرضي نوته صغرية  -13 

وسجيل فيها اللحظات السعيدة من أول زواجكم وركزي عىل املواقف التي أحببته من 

 .ى مع زوجك هذه اللحظاتأجلها وتذكري بني فرتة وأخر

..  معه حتى ولو مل يكن بك نومااحريص عىل أن ال تنامي حتى يأيت بحيث تكونني دامئً -14 

 ).تصبح عىل خري(تعودي أن تغطيه وأن تسمي عليه وال تنيس قول 

 غرفة النوم وضعي إىلافريش األرض بالقامش األحمر من الباب الرئييس .. فكرة الورد -15 

 ضعي عىل الرسير رششف أحمر وريش فوقه ورد مجفف عىل فوقه الورد املجفف ثم

 .شكل اسم زوجك

 يف أي وقت مناسب ليكتب كل شخص منكم رسالة أويف يوم زواجك : رسالة للذكرى -16 

لآلخر يعرب من خاللها عن عالقتكام ببعض وضعوها يف مكان آمن ثم بعد فرتة تبادلوا 

 .الرسائل وليقرأ كل واحد منكام رسالة اآلخر

ضعي بالونات من مدخل البيت واربطيها بخيط وضعي داخل كل : طة البالوناتبواس -17 

 .بالونه صفة موجودة فيه يحبها واطلبي منه فقع البالونات

وضعي " ال تنىس أن تودعني"والباب مغلق ). وهو نائم. (ضعي بطاقة عىل باب الغرفة -18 

 يف جيبه وضعي). ال تنساين(بطاقات عىل ثوب زوجك عىل شكل قلوب واكتبي له 

 ).كم اشتقت إليك(بطاقة جميلة 

ضعي بطاقة دعوة زفافكام يف إطار جميل وعلقيها يف غرفة املعيشة فذلك يعطيه  -19 

 .احساس قوي بأنك تعتزين مبناسبة زواجكام

فلها أثر ). اشوفك عىل خري يا عمري(اجعيل آخر كالمك كلمة طيبة مثل .. قبل النوم -20 

 .اطيب يف نفس الزوج حتى ولو مل يقله

يعطيك العافية، عساك عىل القوة، ما قرصت، أنا ما أعرف (استقبليه بكلامت طيبة مثل  -21 

 ).من غريك كيف أعيش

 .امشيا سويا يف املطر -22 
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فبينام يكون زوجك يستحم استغيل هذه الدقائق .. اإلحساس بالدفء شعور جميل -23 

 الحامم وضعي الفوطة الخاصة به يف املنشفة الكهربائية ثم فاجئيه عند خروجه من

 .التي ستحقق دفء األجسام وبالتايل دفء املشاعر بينكام.. بهذه الفوطة

عطري حقيبة زوجك بالعطور التي يفضلها وضعي بعض الزهور املجففة وضعي قلوب  -24 

 .مكتوب عليها كالم جميل يحبه

احرضي صندوق صغري وأوراق محارم ملونة وضعي داخل الصندوق زهور .. الصندوق -25 

 ضعي مالبسه املفضلة وريش عليها عطره املفضل وشوكوالتة وضعي حمراء وبيضاء ثم

إنك ستكونني سعيدة لرؤيته مرتديها وحددي وقت ويوم للقاء "ورقة تقولني فيها 

 ".الرومانيس

أشعريه أنك تتعلمني منه وتطبقني ما يقوله .. حاويل دامئا سؤال زوجك عام ال تعرفينه -26 

 .لك من التوجيهات فإن ذلك يسعده

.. كم أهمل الزوجان األذكار فتنقال بني هم وإكدار..  عىل التحصينات الرشعيةاحريص -27 

فاحصني بيتك باألذكار .. كم انشغال عن ورد الصباح واملساء فحل بهام الداء والبالء

 .النبوية الصحيحة والقرآن

فساعديه يف خلع مالبسه وحرضي له ..  من عملهاًإذا حرض زوجك يف أحد األيام متعب -28 

 . فهذا يساعده عىل تهدئة أعصابه وشعوره باالرتياحاً دافئاًحامم

 .وباألخص والدته وامتدحي زوجك أمامهم.. تفنني يف كسب قلب والديه -29 

 . وامتدحي األشياء التي اشرتاهااابتسمي له دامئً -30 

 . بعض األلعاب الجاهزةأولعبة األستغامية .. ألعبي مع زوجك -31 

واكذيب ال بأس ). الباذنجان كلون شعرك (مثًال. .اكتبي طلبات املنزل وأنت تتغزلني به -32 

 .بذلك

 . االنرصاف عنه وإمنا جالسيهأوأن ال تنشغيل عنه بالهاتف .. احريص إذا دخل زوجك املنزل -33 

الضحك أفضل عالج، فعندما يكون رشيكك مير بوقت صعب اختاري له هدية .. الضحك -34 

 .مضحكة صغرية أو بطاقة مضحكة
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 الحب بني الزوجني الـلـهكل صالة ويف أوقات اإلجابة بأن يديم بعد .. أكرثي من الدعاء -35 

وأظهر له محاسني وأظهر .. م اسرت عنه عيويب واسرت عني عيوبهالـلـه(وادعي .. وال مييته

 ).ورضني مبا رزقتني وبارك يل فيه.. يل محاسنه

 .اً أعدوا عشاء معأو اًاخبزوا كعكة مع -36 

صغري وضعي فيه مفتاح غرفة النوم واربطيه  صندوق أوظرف .. قدمي له بعد العشاء -37 

غرفة النوم وأصحابها اآلن تحت (برشيط ستان جميل واكتبي له عبارة جميلة مثل 

 ). بني يديك مفاتيح غرفة النوم ومفاتيح قلبي–ترصفك 

اصنعي مكعب من اإلسفنج مغطى بالقامش األحمر وكل جهة من .. مكعب الرومانسية -38 

 –رشب عصري مع بعض ( الطرف اآلخر بتنفيذه مثال جهات مكتوب عليه طلب يقوم

 .وتفنني يف ذلك).  قبله–أكل شوكوالتة مع بعض 

 .واسهري عىل راحته وأدعي له.. قفي عند رأسه يف مرضه -39 

مثل وقت املغرب ( مكان هادئ وجميل بعيد عن الضوضاء إىلاطلبي منه أن يصحبك  -40 

 .اًجمل الذكريات التي قضيتامها معفتتبادالن أجمل األحاديث وتتذكران أ). عىل البحر

  تأبطي ذراعه فالحركاتأو داعبي خصالت شعره يف جلسات االسرتخاء أوأمسيك بيده  -41 

 .الصغرية تنبي باألشياء الكبرية

فكري بالجهاز الذي يحبه ويريده واشرتيه : إذا كان زوجك من محبي اإللكرتونيات -42 

 حتى بيتك بحيث يكونون أوأهله  يف بيت أوواتفقي مع املحل أنهم يوصلونه للعمل 

 .مغلفني ومعها بطاقة صغرية وورد تكونني قد اتفقت عليه وشويف النتيجة

 يومان ثم عاتبيه بهدوء أوال تعاتبيه يف الحال بل انتظري يوم .. عندما يضايقك زوجك -43 

 .وال تركزي عىل أنه أخطأ ولكن ركزي عىل أن هذا الترصف آملك

ألبيس مالبس للرياضية بحيث تكون مغرية بعض اليشء .. يوم ريايض مميز مع زوجك -44 

 ..وال تنيس املكياج الرائع

ألعبي مع زوجك بعض األلعاب عىل شكل مسابقات مثل نط الحبل وممكن أن  -45 

ليس املهم نوعية األلعاب ولكن األسلوب املمتع هو األهم مثال أحرضي .. تتسابقي معه

 .ملاء عليه وأنت وشطارتككأس من املاء لترشيب به ومن ثم ألقي باقي ا
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 توضئي وصيل الوتر ثم استغفري لوقت اآلذان ستالحظني.. قبل آذان الفجر بربع ساعة -46 

 . إذا كنت تعانني من مشاكل مع زوجكاًتأثري يف كل جوانب حياتك وخصوص

 كيف تصنعني ليلة رومانسية حمراء؟

نرثي فوقها ورد أرمي عىل األرض أقمشة شيفون حمراء ثم ا.. غريي يف مدخل املنزل -1 

 . مجففأوطبيعي 

غطي أرضيتها بالشيفون األحمر ثم قيص قلوب عىل ورق أحمر وألصقيها .. غرفة النوم -2 

 .عىل جدار الغرفة مبقاسات مختلفة

غطيها بالشيفون أحمر وضعي فوقها شموع .. ضعي يف جانب الغرفة طاولة صغرية -3 

ضعي عليها كأسني من .. غريةوورود ص). تستخدم يف املكياج(حمراء وريش مادة المعة 

 .العصري ملصوق بكل كأس وردة حمراء ومزين بالفراولة

 . مزينة بالفراولةأويفضل أن تكون حمراء : الكيك -4 

 .عطري الغرفة برائحة الفراولة -5 

افرغي دوالب زوجك من املالبس وضعي الهدية به بعد أن متلئيه بالبالونات .. الهدية -6 

 .الحمراء وأغلقيه باملفتاح

 ..وانرثي به الورد املجفف وال تنيس الشموع.. ئ البانيو باملاء والرغوةامل -7 

 .وال تنيس املكياج األحمر وعطره املفضل.. ألبيس قميص لونه أحمر -8 

 .خليها ملبة حمراء.. اإلضاءة -9 

 أبيض تنرثين فوقه بتالت حمراء وبطاقات تكتبني أوضعي رششف أحمر : عىل الرسير -10 

 .. صفات زوجك الحلوةفيها كلامت حلوة لزوجك وبها

 كيف تصنعني ليلة رومانسية بدوية؟

إذا كان زوجك من محبي رحالت الرب فاعميل له ليلة رومانسية بدوية وتكون إما فوق 

 : يف حديقة املنزلأوالسطح 
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انصبي بيت شعر وافريش األرض بسجادة سدو وضعي املنقلة والحطب وأشعليه حتى  -1 

 .يجمر

 . أي يشء من الرتاثوأممكن تزين املكان مبخدات  -2 

 .تبيل الدجاج استعداد لشوائه وجهزي السلطة -3 

 .شغيل رشيط فيه شعر البدو -4 

 البيس جالبية بدوية وال تنيس الكحل األسود والعصابة عىل الرأس وحاويل تضفري شعرك -5 

 . افتحيه وضعي املشموم وتزيني بالذهب والحزام الذهبي وحني يداكأوجديلتني 

 .التمر مع القهوة حال أوال تنيس التمر  -6 

 .ممكن لبس الربقع والرتكيز عىل الكحل ولو لفرتة قصرية -7 

 . ممكن تحفظني أوالدك قصيدة ترحيبية بدوية للرتحيب بوالدهم -8 

 يوم الخمس نجوم

 .كثري من الرجال يحبون يعيشون نظام فندقي فاصنعي من بيتك يوم الخمس نجوم

ألبجورات بعد توزيعها يف أماكن أهم يشء أهتمي باإلضاءة أغلقي األنوار وافتحي ا -1 

 .متعددة

  زاوية وصفي عليها الفوط بشكل مرتب وضعي رغواتأوضعي دوالب جانبي .. الحامم -2 

 .الحامم وشموع وورد مجفف

ضعي كاونرت صغري به غالية وملحقاتها من حليب ونسكافه وسكر ممكن .. غرفة النوم -3 

 .ترسيحةتضعني ثالجة صغرية بها عصري وضعي ورد طبيعي عىل ال

 .اشرتي مجموعة من معطرات الجو وبني فرتة وأخرى غريي رائحة الغرفة -4 

 . عصافريأوجهزي يف املسجل صوت مياه  -5 

 .جهزي طاولة وضعيها بالقرب من الشباك وزينيها بنباتات الزينة والورود الطبيعية -6 

 . معجنات صغرية وكب كيك- عصري غري تقليدي – مرىب –زبدة ). يكون دلوع. (اإلفطار -7 
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 .اعميل بوفية صغري واجعليه يختار األطباق من قامئة للطعام..  العشاءأوالغداء  -8 

 .ال تنيس الجريدة عند باب الغرفة -9 

 ال تنيس الشبشب بعد خروجه من الحامم -10 

 كيف تحتفلني بأول يوم من رمضان

هل فكرت بإدخال الفرحة والرسور يف قلب زوجك وأوالدك وجعلتهم ينتظرون ذلك 

  الصرب؟؟اليوم بفارغ

 .افريش الغرفة بسجادة سدو -1 

 .زيني الغرفة بأشياء قدمية شعبية واحرضي فوانيس وأشعيل فتيلتها -2 

 .احرضي املسجل وجهزي أنشودة عن الرتحيب برمضان -3 

 .حاويل تجهيز أكالت شعبية وحاويل وضعها يف أواين قدمية -4 

 .أوالدك ألبسيهم أزياء شعبية وكذلك أنت -5 

 الـلـهقراءة آية من كتاب : الدك وزوجك مبساعدة األوالدجهزي مثل هذا الربنامج ألو -6 

 .تدل عىل شهر الصيام

 .كلمة يلقيها الوالد يف فضل وفوائد الصيام -7 

 :أعيدي ذكرى ليلة زفافك

 السفر فام أجمل أن أومتر بعض األوقات التي تبتعد بها الزوجة عن زوجها كالوالدة 

 .تفاجئ زوجك بحفلة ال ينساها

يضاء وحمراء مختلفة األحجام وقصاصات ورق فضية المعة وأحد هذه جهزي بالونات ب -1 

تفضل .. كل سنة والحب يجمعنا(البالونات علقيها عند باب الدخول وعلقي عليها ورقة 

 ).عىل الصالون

إذا كان " ال تتأخر يا بابا"ممكن وضع أنشودة لألطفال (رشيط منوع .. جهزي املسجل -2 

 .ا رشيط زفة لألطفال وأناشيد أفراح منسقةاألوالد يشاركون يف الحفل وبعده
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ضعي كريس مزدوج غطيه بقامش من التل األبيض وحولها بعض .. يف أحد أركان الغرفة -3 

الديكورات بقامش التل األبيض واحرضي قلوب حمراء ووزعيها عىل التل وأحرضي 

 .وضعيها حول الكنبة). موجودة يف املنزل(باقات ورد 

احرضي قطعة مربعة من قامش (مل ستارة من قامش التل قومي بع..  ـ يف السقف4 -4 

قيص القامش من الوسط ثم خيطيها .. حددي بالقلم أربع نقاط كزوايا للقامش.. التل

بإبرة كبرية دون أن تعميل عقدة واجعيل الخيط متديل حيث ميكنك سحبه وثبتي 

 ).الستارة مبسامري أربع عىل النقاط األربع

 ونات وقصاصات فضية وقصاصات عىل شكل قلوب وقليل منبال.. ضعي داخل الستارة -5 

 .الحلوى الخفيفة عند دخول زوجك اسحبي الخيط وستتساقط القصاصات والبالونات

جهزي طاولة عليها مفرش وباقة ورد وبعض الشموع .. يف الركن اآلخر من الغرفة -6 

 .وضعي الكعك وبعض املعجنات

يل ماكياج وترسيحة والبيس فستانك أنت تجهزي واذهبي للمشغل واعم.. اآلن دورك -7 

 .وكأنك عروس

 .اتصيل بزوجك وأخربيه أنك تعدين حفلة وسيجد ضيوف وعليه أن يكون جاهز -8 

جهزي ورد أحمر ثم ضعي كأسني من العصري وحول كل عصري أربع .. يف غرفة النوم -9 

 أنت تحبني –أنا أحبك أكرث : حبات كرز داخل كل كرزة ورقة صغرية مكتوب عليها

 . اليوم سنحب بعضنا لألبد– نحب بعضنا بتساوي – أكرث

واعميل ستارة من قامش التل فوق ). إن وجد(افريش مفرش زواجك .. عىل الرسير -10 

 . الرسير وضعي داخلها ورد بلدي وافتحيها إذا جلس عىل الرسير

 أسبوع السعادة الزوجية

 ...اجعيل زوجك يستمتع بأسبوع مختلف عن باقي أسابيع السنة

  ضعي .. حاويل من تغري ترتيب املنزل واحريص عىل تعطريه، واألوالد يف غرفهم: السبتيوم

 .ماكياج ناعم وألبيس لبس جميل وأنيق واجليس معه جلسة هادئة ضحك وسواليف
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 اعميل له مساج للقدمني: يوم األحد. 

 خليك  يالـلـه(خليك طول اليوم ساكتة وإذا تكلمت اجعيل كالمك كله دعاء : يوم االثنني

 .أما الشكاوى واملشاكل خذي منها إجازة اليوم). يل

 اعميل إحدى الليايل السابق ذكرها حسب اإلمكانيات: يوم الثالثاء. 

 حاويل الخروج معه لوحدكام خارج املنزل وخاصة يف وقت الغروب وتذكرا : يوم األربعاء

 .سويا الذكريات الجميلة التي مرت عليكام

 وجك؟كيف تترصفني يف حال غضب ز

 حاويل أن متتيص غضبه وال تستقبليه بالشكوى من األطفال .. اًعندما ترين زوجك غاضب

 .وهموم البيت

 قومي مبناداة زوجك بأحب األسامء إليه وقدمي له اعتذارك.. عندما تكوين مخطئة بعمل ما 

 .وسبب التأخري مع التأثر الشديد وليس بعدم االهتامم والالمباالة

  فإياك أن تقاطعيه وأيديه ببعض الكلامت الرقيقة مثل .. غاضبإذا تحدث إليك وهو

 .فمثل هذه الكلامت ستلني قلبه). ال تتعب نفسك.. أعرف أنك مرهق(

 ال تستفزيه عندما يغضب وال تثرييه بكلامت وعبارات تبني له مدى استهانتك بشخصيته. 

 ال تنامي وهو غضبان منك وحاويل أن تبادريه بالرضا. 

 :لزوج بعد الغضبطرق إلرضاء ا

واكتبي عىل كل ورقة .. احرضي بطاقات وقلم أحمر وخيط ودباسة: الطريقة األوىل -1 

 غرفة نومك إىلأحبك باألحمر ودبسيه البطاقات بالخيط ومدي الخيط من باب املنزل 

 . يختفي الزعلالـلـهوطبعا تزيني وفاجئيه وإن شاء 

عندما يضع زوجك رأسه عىل وسادته عندما تطفئون األنوار للنوم و: الطريقة الثانية -2 

 .اقرتيب منه وامسحي عىل رأسه وقويل أرىض عني

 ).تجدينه يف قسم كلامت ورسائل(أرسيل له رسالة اعتذار : الطريقة الثالثة -3 
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إذا رفض زوجك اعتذارك بعد إرسال رسالة اعتذار ارسيل له رسالة بها : الطريقة الرابعة -4 

 30 ثانية فاهم كل 30رضيت إين ألرسل رسائل كل  العظيم إذا ما رديت وال الـلـهو(

 .طبعا سوف يرد برسعة إذا كان هو الذي يدفع الفاتورة). ثانية

 :رسائل جوال تراضني بها زوجك الغاضب

 ..هذه مجموعة من رسائل الجوال تنفع للتي خرج زوجها من البيت وهو زعالن

لو تأمر بروحي .. يل عليكوالزعل ما أزعله يالغا.. إن غضبت برضيك وكل عمري فداك -1 

 ..تلقاها تراضيك

 ..لو تطلب عيوين يف لحظه تجيك -2 

.. أبتأسف لني أريض غرورك.. وال تأخذ عىل خاطرك مني. وال تزعل وال تتعب شعورك -3 

 ..وأقول إين مقرص غصب عني

 ..سوى وعىل زعلهم ما أقوىأيل أحباب بدونهم ما .. يل عقل ما ينىس.. يل قلب ما يقىس -4 

لكرس .. ازعل وإن كان رضاك يف حبة الكوع.. ظر عيني زعالن اكتب له رسالةإذا كان ن -5 

 ..يدي وأحب كوعي عشانك

وأموت لو غريي .. وأفديك روحي لو مني زعلت.. يضيق صدري لو عني رحلت -6 

 ..عشقت

 ..تنزف الجروح.. وإنا عىل فراقك! إن الغال يجرح الروح! ما علموك؟ -7 

 .. يبدل حاله الهجر بوصالـلـهال.. عىل صرب فراقك ما عاد يل حيل -8 

 ..ما أقدر أعيش بدونك.. اعذرين الالال.. الالال -9 

 ..سامحني إن شفت ذلة.. اسأل عيل وسلم.. القلب بعدك تأمل.. اعطف حبيبي وتكلم -10 

 ملحق قاموس الكلامت الرومانسية

فـارس .. تـاج رأيس.. نـور عينـي.. سـويداء قلبـي.. حيـايت.. قمـري.. حبـي.. حبيبي

 حيايت .. تسلم يداك.. يعطيك العافية.. عنوان أشواقي.. مبعث سعاديت..  دنياي..أحالمي

 



 149 النجاح الزواجي: الفصل الثامن

 

 

أنت الروح .. البيت من غريك ظالم.. نورت حيايت.. ربنا يخليك.. تكرم عيونك.. صارت أجمل

.. نفيس فداك.. الحياة معك سعيدة.. أنت حلم حيايت.. اشتقت لك.. يا هال بالنور.. والقلب

 .أنت أجمل هدية

 :لعاب زوجيةأ

من الجميل أن يضع الزوجان يف جدولهام األسبوعي بعض األلعاب الزوجية التي تدخل 

 ..يف القلب الرسور والفرح فإليك حبيبتنا بعضا من هذه األلعاب

يتنافس فيها الزوجان يف تأليف قاموس يحمل أجمل وأرق : لعبة الكلامت والعبارات -1 

ميزة وتحسب نقطة لقائها وتوضع عقوبة العبارات بحيث تسجل كل عبارة جديدة وم

 .ملن متر عليه فرتة طويلة دون قول يشء

..  يف يده يشءأووضعي يف فمه .. غميض عيني زوجك: مسابقة معرفة ما هو اليشء -2 

اختاري من املأكوالت .. إلضفاء جو من املرح.. وعليه خالل ثواين أن يعرف ما هو اليشء

 . امللح–مون الحامض  اللي–كالشطة الحارة .. ما هو غريب

.. خصصا وقت للعب مع األبناء داخل املنزل لعبة حركية جامعية: اللعب مع األبناء -3 

بأن ميتطي األبناء عىل ظهر األب واألم ثم يكون (ألعبوا الغميمة، سباق الفرسان 

هذه األلعاب تقرب بني نظرة األبوين لألبناء ويوحد .. ، رسعة ترتيب املنزل).السباق

 .تجاههمسلوكهام 

 .من ألغاز ومساجالت شعرية ورسائل نرثية.. مسابقات ثقافية وألعاب الذكاء -4 

وفيها يتفق الزوجان عىل بنود املسابقة ملدة محدودة بحيث .. مسابقة التزين والتجمل -5 

 .يضعان بنود ممنوعات ومسموحات كل طرف يضع ما يشاء من البنود للطرف اآلخر

حة يف تنمية الحب بني الزوجني وهي تشبه البنك لعبة مسلية وناج.. لعبة بنك الحب -6 

املرصيف من ناحية اإليداعات والسحوبات فالهدف منها مساعدة الزوجني يف مالحظة 

 . سلوكهام وتجنب الصفات السلبية

).  إيداع هدية–مثل ايداع مشاركة هموم (سطري جدول به التاريخ وحساب الزوج  -7 

 ..وضعي تاريخ النكشاف الرصيد). ال استقب–مثل إيداع قبلة (وحساب الزوجة 



 150 دليل املقبلني عىل الزواج لحياة ناجحة 

 

 

 :أفكار للضحك بني الزوجني

 موقف أو نكتة مهذبة أوحاوال أن يكون لكام يوما جلسة طريفة محورها قصة طريفة  -1 

 .مضحك

 . العملأوتبادال السؤال حول أطرف موقف حدث اليوم سواء يف املنزل  -2 

 . املنتزهات وتبادل مواقف ضاحكةإىل ـ الخروج 3 -3 

 . صناعة موقف ضاحك ومثري للبهجةمن املمكن -4 

 .تجنبا املواقف الجالبة للنكد واإلزعاج -5 

 . املسابقات املثرية للضحكأومارسا بعض األلعاب  -6 

 .عند اللقاء تبادال االبتسامة -7 

 : استخراج كلامت الحب من الزوج

التي تتشوقني لسامعها  وينطلق لسانه بالكلامت العذبة.. إذا أردت لزوجك أن يتغري -1 

الفرصة ليتعرف عىل املشاعر  ، وأعطيهعليك مبامرسة هذا التغيري عىل نفسك أوًالمنه، ف

اهتاممك به ستكون مثرية  فإن محصلة..  لحظة اهتاممأوالتي تولدها ملسة عاطفية 

 عىل مكتبه اًترينه جالس عندما: مثال عىل ذلك.. الهتاممه بك بالطريقة العاطفية ذاتها

هل .. هل يطلب.. دمي إليه بلطف واسأليه هل يريدفتق..  عىل رسيرهاً مستلقيأو

  هل يشتهي أي يشء؟.. يتمنى

واطبعي كلامت الحب .. كلامت الحب يف أذن زوجك، حتى يتعلم كيف ينطقها ضعي -2 

.. حتى يعرف متى يستخدمها، ودعيه يشعر باأللفة مع تعابريك العاطفية أمام ناظريه،

عىل مسمع زوجك بني الفينة ). أحبك(مة  عىل ترديد كلااحريص دامئً :مثال عىل ذلك

 أوًواسأليه بعدها هل هو أيضا يحبك؟ وال تقبيل أن تكون إجابته بهز الرأس  واألخرى،

وإمنا حاويل أن تستخرجيها من فمه قدر املستطاع حتى يتدرب ويعتاد لسانه  اإلمياء،

  ..عىل نطقها

 بتسام والقبول الواضح وعليك أن تشجعيه باال.. تبخيل عليه بكلامت اإلعجاب ال -3 
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مثال .. ملحاوالته، وال تتوقعي كل ما تتمنني، ومع هذا ال تيأيس من محاوالتك واستمري

زيارة أحد من  ..العمل (إىلإذا رأيته قد استعد للخروج من املنزل للذهاب . عىل ذلك

يه عن البخور، وسل فأرسعي بتحضري). الخ.. لصالة الجمعة مثًال..  األصدقاءأواألقارب 

قد أتم لباسه واستعد  ثم إذا رأيته.. نوع العطر والطيب الذي يريد أن يضعه عىل ثيابه

أن ميتدح أحد لباسه   والرجل عادة يحب–يف املديح واالعجاب  للخروج، هنا يبدأ دورك

رأيك يف مظهره،   يطلبأو األصدقاء، وإن مل يتلفظ هو أو مظهره وباألخص الزوجة أو

عليه بكل كلمة تعرفينها  ، فال تبخيل..أعطيني رأيك.. يقول هيا بادريلكنه بلسان حاله 

  ..يف املدح والثناء

وكتاباته هذه قد تكون دون املستوى، وأحب .. الشعر  نظمأو.. قد يهوى زوجك الكتابة -4 

هنا يأيت دورك يف كسب زوجك وجعله ينطق بالكلمة   أن يسمعك بعض ما يكتبه،اًيوم

عليك أن تسمعيه كلامت املديح والثناء،  مة الفرح، هناالتي تريدين وهو يف ق

ِولك أن !!.ِأنت املعجبة الوحيدة بهذا  ِوتشجعيه عىل هذه املوهبة، حتى ولو كنت

 من أن ترتكها كلامتك هذه يف نفس زوجك، بدًال تتصوري مشاعر الراحة والسعادة التي

 .تؤذي مشاعره وتجلبي نقمته وكراهيته

 :ا الزوجة لتحقيق السعادة لدى زوجهامقياس مهام تقوم به

لتحقيق السعادة الزواجية فيام ييل استبانه عىل الزوجة أن تقوم بتعبئتها للحكم عىل 

 . قيامها بأدوارها بشكل يحقق السعادة الزواجية

اًأبد اأحيانً ًاغالب دامئا الرقم انفسك دامئً قيـمي

 1  وأحسن استقباله أودعه كل يوم بابتسامة        

 2   عليهامالـلـهالبيت وأشكر  أتذكر نعمة الزوج ونعمة        

 3  خالل اليوم أطمنئ عىل أحوال زوجي        

 4  وأشاركه يف حلها  مشكالتهإىلأستمع         

 5  وال أستفزه أمتص غضبه إن كان منفعًال        

 6 األشياء التي يشرتيها أكرث من الثناء عىل        
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اًأبد اأحيانً ًاغالب دامئا الرقم انفسك دامئً قيـمي

 7  الطلبات ال أثقل عليه بكرثة        

 8  عنه آالمه أساعده يف أموره وأخفف        

 9  أمه، وأمدحه أمامهم أحاول إرضاء أهله، خاصة        

 10 ..).يا عمري  –يا حبيبي : (الجميلة أكرث من الكلامت        

 11 وأحسن االستامع له ال أقاطعه حني يتحدث        

 12 وأحاول حل املشكالت بحكمة تجنب الشكوى املستمرة،أ        

 13  يف بيتي وأذكر بها أوالدي أحافظ عىل أذكار األحوال        

 14  وأتسامح لو أخطأ يف حقي أتغافل عن صغائر األمور        

 15  طاعة هلل وأحرص عىل التجديد أحرص عىل تزيني لزوجي        

 16  أنام، فقد يكون آخر عهدي به ل أنأنهي أي خالف قب        

 17 من وقت آلخر أمنح زوجي الثناء املخلص        

 18 ًوالنجاح؛ فنجاحه نجاح يل أيضا أعينه عىل التميز        

        
وطموحاته ويبث يل همومه  يتحدث معي زوجي عن أحالمه

 أحزانه
19 

 20  زوجي وأبنايئ ليصلحالـلـه إىل بالدعاء اأتوجه دامئً        

 : تصحيح االستبانة

اآلن وبعد تطبيق املقياس أعطي درجة ملا تقومي به من دور يف سعادة زوجك بحيث 

تستبديل كل اإلجابات التي أجبتي عليها بصفر، وأحيانا بواحد، وغالبا باثنني، ودامئا بثالثة، ثم 

 .تجمعي عدد النقاط التي حقيقتيها

 :تفسري النتيجة

 فهذا يدل عىل أن ال تقومي بجهد يذكر يساهم يف تحقيق 10 عالمة أقل من إذا حصلت 

 .السعادة
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  فيدل ذلك عىل أنك مقرصة نوعا ما يف حق زوجك وبحاجة 20-10وإذا كانت العالمة بني 

 . أن تغريي يف طبيعة تعاملك مع زوجكإىل

  قي السعادة  فهذا يدل عىل أنك تبذيل جهدا متوسط لتحق40-20وإذا كانت عالمتك بني

 .الزواجية وقد تكون املشكالت التي تحدث بينكم بني العادية والصعبة أحيانا

  فهذا يدل عىل دور جيد تبذليه مع زوجك ينعكس عىل 60-40وإذا كانت العالمة بني 

 .حياتكم الزواجية بطريقة جيدة ويدل كذلك عىل قيامك بدورك بشكل صحيح مع زوجك

 :ثة عرش األساسيةمجاالت التوافق الزوجي الثال

 :إن نجاحك يف العمل عىل هذه املجاالت املختلفة يدل عىل النجاح الزواجي

 املجال التوضيح

سواء االتصال اللفظي وغري اللفظي مبعنى نتواصل يف العبارات واأللفـاظ 

. وكذلك من خالل اإلمياءات واإلشارات اليدوية وتعبريات الوجه والعيون
 االتصال الفعال

ة وعدم ترك مشاكل معلقة، مبعنـى نحـل مشـاكلنا أوال بـأول معـا الحالي

 .ولدينا أساليب أكرث واقعية وعلمية يف حل هذه املشاكل
 حل املشكالت

 اإلشباع الجنيس إىلوالذي يشبع فيه حاجاته بشكل مناسب، مبعنى منيل 

 . يف العالقة الحميمة وبشكل مشرتك
 اإلشباع الجنيس

ميزانية املنزل، مبعنـى نتعـاون يف إدارة املرصوف إدارة املرصوف البيتي و

 .ونتفق يف القضايا األساسية املتعلقة باملرصوف
 إدارة التمويل

اـلـذين ـسـيختارهم ويتعاـمـل معـهـم ـكـل ـمـن اـلـزوج والزوـجـة، مبعـنـى 

أصدقائنا الذين اخرتناهم متفقـني علـيهم وراضـني بهـم، ونـود اسـتمرار 

 .صداقتنا بهم

 نوعية األصدقاء

 والرغبـة يف أداء العبـادات والفـرائض املطلوبـة، الـلــهالعالقة مـع مدى 

 . نحن راضني عن أداء رشيكنا للعباداتأو، اًمبعنى نؤدي العبادات مع
 التوجهات الدينية
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 املجال التوضيح

مدى رضا الزوجني عن أقارب بعضهام والرغبة يف التعامل معهم بلطـف، 

سـتمرار يف زيـارة نحن راضون عن أقاربنا وتعاملنا مع النسـباء، ونـود اال

 .أقارب الرشيكني

 األقارب

األدوار املوكلة لك كأب، وتحمل املسؤولية املناسبة، مبعنى يقوم كل منـا 

بأدواره يف األرسة مبا يناسب املهمة املوكولة له، ونحن راضون عـن هـذه 

 .الدور ألنه يسهم يف رعاية أبنائنا

 األبوة

ن املتعلقـة بـاألرسة، مبعنـى مدى التعـاون يف القـرارات املنزليـة والشـؤو

 .نتعاون يف اتخاذ القرارات املهمة وال يتطرف أحدنا يف اختياره لهذا القرار

التعاون 

 واملسؤولية

 تقليلها بقدر اإلمكان بـدال مـن تضـخيمها، أوالقدرة عىل حل الرصاعات 
 التعامل معها بطريقة مبالغ أونرغب يف حل الرصاعات بدال من إهاملها 

 .فيها

 الرصاعاتحل 

مدى رغبة كل من الزوجني يف التطور والتعلم حتـى يـتمكن كـل مـنهام 
من التعامـل مـع تغـريات الرشيـك وفهمـه وفهـم ترصفاتـه، ويف جميـع 

 .مراحل العمر

 تطور الزوجني

ـة يف مالطفــتهم  ـه والرغـب ـك ووالدـت ـد الرشـي ـة التعامــل مــع واـل كيفـي

 .ومصاحبتهم والحرص عىل اإلبقاء بالعالقة معهم

لعالقة مع ا

 الوالدين

 قضاء وقت الفراغ .القدرة عىل إشغال وقت الفراغ معا وإيجاد نشاطات مشرتكة

 

 :عوامل رضورية وأساسية تلعب دورا يف تحقيق التكيف الزوجي

واملقصود بها الحب واالهتامم واالعتقاد وهي أمناط مهمة لعمل يشء ). Trust: (الثقة -1 

 .جيد للذات والعائلة

وتتطلب حرية االتصال واملناقشة املبنية عىل الحقائق ). Understanding: (الفهم -2 

 .واالستشارة املتبادلة والشعور بالقرب والرسية والصدق والحميمة
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 وتتطلب التبادلية والتالؤم الجنيس والقدرة عىل التعديل Compatibility): (التطابق -3 

 فقة واالحرتام املتبادلوالتفاوض والتكيف والتعاطف والتقمص العاطفي والرسور بالر

 .واملشاركة والتعاون والشفقة والعطف

 تلبية األدوار املحددة بطريقة مخلصة وااللتزام بالجنس Commitment): (االلتزام -4 

 .املناسب املعتدل والتبادلية ورعاية األطفال وحل املشكالت والرصاعات الزوجية

ته واهتامماته وتوقعاته وقيمه  رعاية حاجات اآلخر واالهتامم برغباCare): (الرعاية -5 

 .وطموحه

 . تحقيق الرضا للرشيك خصوصا الرضا الجنيسSatisfactory): (الرضا -6 

 يجب دامئا إشباع اآلخر يف التعبري الجنيس لألمن والرعاية يف Satiation): (الشبع التام -7 

 .العملية الجنسية بحيث يكون هذا اإلشباع يقنع الرشيك برغباته وبشكل كامل

 سعاد الزوجة والتي يقوم بها الزوجطرق إ

الرقم الطريقة نتيجتها

 إذا قدمت الحب أوال، ستحصل عىل الحب. 

  إذا أعطيت الحنان والعطف واللطف والتسامح ستحصل عىل
 .ذلك بالتأكيد

 1 أعط لتأخذ

  تحملها املسؤولية وتشعرها باالنتامء لألرسة، وها هـو الرسـول

ملـؤمنني أم سـلمه حـول مـا  يف صلح الحديبية يستشري أم ا

 يف كيفية إزالة هذا األثـر جاء يف الصلح وقد احتار الرسول 
 املدينة فسأل السيدة أم إىلعنهم وحثهم عىل الحلق والعودة 

املؤمنني فاقرتحـت عليـه أن يخـرج أمـام النـاس ويحلـق هـو 
ـي  ـه وينتـه ـيفعلون مثـل ـدوتهم ـس ـو ـق ـإذا رأوه وـه ـامهم ـف أـم

 .ناملوقف وفعال هذا ما كا

  تزيد من استشارتها لك وتقلل مـن ترسعهـا يف اتخـاذ قـرارات
 .متهورة

استشارتها حتى 
يف أحلك املواقف 
وأشدها، وليس 
صحيحا أنه عىل 

الرجال مشاورتهن 
 ومخالفتهن

2 

 

 يساعدها عىل أن تتعامل معك باللطف بشكل مستمر. 
 
 

 
الرفق بكل يشء، 

 
 

3 
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الرقم الطريقة نتيجتها

 يقلل من عنادها ومتردها الذي قد يحدث فيام بعد. 

 تجيب للتعلـيامت مـن داخلهـا ولـيس خشـية يشجعها أن تس
 .منك

 

فأنت لست 
وحشا كارسا 
 تفرتس الضحية

 

  تساعدها عـىل رسعـة تلبيـة األوامـر واحرتامهـا بوجـود اآلخـرين
 .وبدونهم

 تشعرها باحرتامك لها عندما تطلب منها. 
 تساعدها عىل تنفيذ أوامرك رغبة منها. 

تلطف يف األوامر، 
 األوامر اسبق 
 بسيط برجاء

وألحقهم بالشكر 
 البسيط

4 

  ما عند اآلخرينإىلتكف عينها عن النظر . 
 تثبت لها إخالصك لها وانتامئك لألرسة. 

وفر لها ما يلزمها 
 من أساسيات

5 

 تلبي حاجاتها للعب واملرح والدعابة التي تحتاجها منك. 
 والعطـاء ا يساعدها عىل اإلخـالص بـهًا مستقرًا ارسيًتوفر لها جو 

 .له

مازحها والعبها 
 وضاحكها

6 

 تشعرها بحبك لها وإخالصك لها. 
 تذكرها مبايض األيام الخوايل من الخطوبة وبداية الزواج . 

 7 قدم لها الهدايا

 تشعر باقرتابك وتتعرف عىل مشاكلها وحياتها الخاصة. 
 تكتشف ما ينقصها وتعمل عىل تكملتها مبكوثك معها. 

اترك لها جزءا من 
 قتكو

8 

 تظهر لها معرفتك بالخصائص األنثوية وحاالتها النفسية. 
  حاجتكأوتقدم لك العطف والدعم عند مرضك . 

راعي مرضها 
 ونفسيتها

9 

 تتجاوز عن هفواتك وأخطائك. 
  ـتـتعلم التـسـامح وتعلـمـه ألبنائـهـا فـيـنعكس ذـلـك ـعـىل ـسـعة

 .صدورهم ورحابتها وقدرتهم عىل تقبل النقد واالستفادة منه

ز عن تجاو
 هفواتها

10 

 تجعلها تتزين لك كام تتزين لها. 

 تقرتب منك وهي مطمئنة ومنجذبة. 

اهتم بنظافتك 
 الشخصية

11 

 تصبح أكرث قدرة عىل التعامل مع غضبها، وتعلم أبنائها ذلك. 

 ول يغلب الخطاب الهـادئ عـىل أفـراد األرسة، يقـول الرسـ 
ه عنـد ليس الشديد بالرصعة، إمنا الشـديد الـذي ميلـك نفسـ{

 .متفق عليه. }الغضب
 

ال تكن رسيع 
 الغضب

12 
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 تتمكن من التعامل معها كأنثى لها حقوقها وعليها واجبات. 
 تخلصها من بعض األفكار التي قد تؤكدها وقتها عن الرجال. 

تخلص من 
التصورات 

 الخاطئة عنها
13 

 تتعلم أن تتعلم من االنتقاد واالستامع له بإنصات وانتباه. 
  تتعلم أن تقدم االنتقاد بطريقة بناءة ومفيـدة وتعلـم أبنائهـا

 .كذلك

 اجتنب النقد
 العقيم

14 

 تعلمها الفرق بني الرأي والحقيقة. 
 تساعدها عىل التعبري عن رأيها وعدم إهامل رأيك. 
 تساعدها عىل تغيري رأيها عندما تكتشف عدم مناسبته. 

ال تحاول فرض 
 بالقوة رأيك

15 

  االنفعايل منهاتشعرها بقربك. 
 تجد فرصة لقضاء الوقت معها. 
 تزيد نقاط االتفاق بينكام. 

شارك زوجتك 
 متعتها وهواياتها

16 

 تتمكن من الثقة بنفسها وتتعامل عىل هذا األساس. 

  ترغب بالتعامل والحـديث التلقـايئ الفطـري معـك دون حـرص
 .وخوف

 تقلل من الكذب وتكون صادقة معك. 

 17 ثق بزوجتك

 صبح متفائلة بإمكانية تغيري نفسهاتجعلها ت. 

 تخلق املرونة السيكولوجية لدى زوجتك ويف أرستك. 
 18  للتغيريمتقبًال كن

 يزداد الشعور باالقرتاب واالشتياق. 

  ـة ـدأ بداـي ـا وتـب تعـمـل الزوـجـة ـعـىل أن تـصـحح ـمـن أخطائـه
 .مختلفة

 أوتغيب قليال 
 . سافرأوابتعد 

19 

 اتشعر زوجتك بأهمية الحياة وقيمته. 

  ـن التخـطـيط ـتمكن ـم ـق أـهـدافها وـت ـك لتحقـي تـسـعى زوجـت
 .وتصبح أكرث قدرة يف تنظيم وقتها

 ًااجعل لك أهداف
 عليا يف الحياة

20 

  تشعرها بأنك جديد وقادر عىل اإلبداع واإلتيـان بيشء جديـد
 .باستمرار

 تجعلها ترشكك يف الجامع وتنوع بأساليبها لتواكب تطورك. 

 امالت عند التعامل مع اآلخرينتعلم أبنائها استخدام املج. 

ع يف عبارات ّنو
املجاملة 
 واملداعبة

21 
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 هـا ربيجعلها تشعر بانتامئك لألرسة، واهتاممك بإصـالح مـا يع
 .من مشاكل

 تشعرها مبتابعتك لشؤون األرسة والعمل عىل الرقي بها. 

تفقد ممتلكات 
املنزل وأصلح ما 
 يحتاج لإلصالح

23 

 ام ثابـت يفيـد حـل مشـكالت تساعدها عىل التعود عـىل نظـ
 .املستقبل

 تقوم بتقليص حجم املشكلة بدال من توسيعها. 

اتفق معها عىل 
آلية لحل 
 املشكالت

 

  حتى تشعرها برغبتك مبساعدتها، وبقيمـة عملهـا، مـام يزيـد
 .من إحساسها مبتعة العمل املنزيل

  تخفف من ضغطها املستمر املتعلق بـالقرارات املنزليـة التـي
 .وحدهاتتخذها هي 

ا ًخصص وقت
للمساعدة يف 
 أعامل املنزل

24 

 تجعلها تنظم مرصوف املنزل مبا يناسب الدخل. 
 تقلل من الخالفات املتعلقة باألمور املالية . 

اتفق معها عىل 
آلية لتنظيم 
 الدخل املادي

25 

  تقلل من الخالفـات حـول إمكانيـة أخـذ كـل أو بعـض راتـب
 .الزوجة

 ل كيفية توزيع دخل الزوجةتقلل من تدخالت اآلخرين حو. 

اتفق معها عىل 
آلية للتعامل مع 

 راتبها إن وجد
26 

 تساعد يف دعم هذه النقاط ومن ثم تشجيعها. 
  تعمل عىل خلق روح حـوار بـني الـزوجني انطالقـا مـن نقـاط

 .القوة

تعزيز نقاط القوة 
لدى الزوجة أثناء 

 الحوار
27 

 ق ـمـن تلـقـاء تـسـاعدها ـعـىل القـيـام بالواجـبـات وأداء الحـقـو
 .الذات

  تشعر بأنها واجباتها ال تقلل من كيانها وهـي ليسـت ممسـك
 .سلبي عليها

ال تذكرها 
بحقوقك باستمرار

28 

 تشعرها بأنك إنسان متواضع وتقدرها وتتعاطف معها. 

 تساعدها عىل الرصاحة عند التعامل معك. 

االعرتاف بالخطأ 
 عند ارتكابه

29 

 ا تكتشف خطأ ترصفها وتعود تتعامل معها بعيوبها فرسعان م
 .إىل وعيها

  تقـلـل ـلـديها ـسـلوك الحـقـد والـكـره اـلـذي ـقـد يتوـلـد نتيـجـة
 .معاقبتها لغريتها أو عنادها

الصرب عىل 
الطبائع املتأصلة 
 يف املرأة كالغرية

30 
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 تشعر زوجتك بقناعتك وتسعى إلرضائك قدر إمكانيتها. 

  القناعـة كنـز تخلق مناخا ايجابيا يف األرسة يقوم عىل فكرة أن
 .ال يفنى

الرضا مبا قسم 
 لك من الـلـه

 جامل وخلق
 

31 

  ،يشعرها باالطمئنان لزوجها لعدم إرصاره الدائم عىل ما يريـد
 .وأنه ال ميكن أن يتغري

  يقـلـل ـمـن ـسـلوك العـنـاد ـلـديها ويجـعـل أـكـرث مروـنـة وتـقـبال
 .ملالحظات الزوج

املرونة النفسية 
عند التعامل معها

32 

 وقضاء وقتا مع الـلـههدافا أعىل تتمثل يف عبادة حتى يخلق أ 
 .أرسته

  تـشـعر الزوـجـة بأنـهـا تـعـيش يف أرسة ذات أـهـداف علـيـا ـمـام
 .يساعدها عىل تغيري أهدافها

أن ال يكون 
هدفك يف الحياة 

 جمع املال
33 

  حـتـى يـعـيش ـمـع الجنـسـني األوالد والبـنـات ويـسـاعدهم مـبـا
 .ة اإلنجاباستطاع وال يفرق بينهم، ويتحمل مسؤولي

 ا ًا وجهـدًحتى يركز عىل الرتبية أكرث من اإلنجاب ويـقيض وقتـ
 .ويتعلم حول تربيتهم، فال يوكل املهمة للزوجة فقط

أن ال يكون 
هدفك الوحيد يف 

الحياة إنجاب 
 األوالد لخالفتك

34 

  مساعدة الزوجة عىل معرفـة أن زوجهـا ال يضـمر لهـا الحقـد
 .والكره وانه ينىس ويسامح ويصفح

 ًمـن توسـعها وامتـدادها حرص املشكلة يف إطارها الحايل بـدال 
 .وتضخيمها

أنهي املشاكل 
السابقة وعدم 
 العودة لها كثريا

35 

 تتعرف عىل طبائعك وتلتزم بتنفيذ بعضها. 

 يساعدها يف التعامل معك. 

 تحاول تطوير ذاتها إلرضائك فيام بعد 

وضح لزوجتك 
منذ البداية ما 
تحب وتكره يف 

 ركل األمو

36 

  فال يوجد زوجة كاملة، ودورك أن تثنـي عـىل محاسـنها حتـى

 ال {:  الـلــهتستمر لديها وتنمو، وهذا تأكيد لقـول رسـول 
 ، مسلم}يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا ريض منها آخر

 وهذا يساعدها كذلك يف تصليح هفواتها تلقائيا 

ُذكرها دامئا 
مبحـاسنها وال 

 تنبش يف عيوبهـا
37 
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 تى ال تحدث جرحا يصعب دمله بينكامح. 

  حـتـى ـتـتعلم اختـيـار األلـفـاظ الحـسـنة يف التعاـمـل مـعـك، وال
 .تنبش عن عيوبك

انتقي كالمك أثناء 
 مخاطبتها

38 

 ألن مقارنتها بك يضعف من طاقتها باملستقبل. 

 كام أن مقارنتها يزيد من عنادها وإرصارها عىل مخالفتك. 

اعرف أنها 
مختلفة عنك فال 

 دا لكِها نتجعل
39 

 حتى تنتظرك وتحرض نفسها لك. 

 ويشعرها كذلك بأهميتها بالنسبة لك، وتقديرها. 

ال تتأخر يف 
 العودة للمنزل

40 

  حتى تتفقوا عىل نوعيـة األصـدقاء وتلتزمـون بهـم، ويصـبحوا
 .جزء من النشاط املشرتك بينكام

 حتى تقلل من مخاوفك تجاهها، وتزيد من األلفة بينكام. 

ها ناقش مع
األشخاص املرحب 

 بهم
41 

 فهي جزء منهم، وهذا سيزيد الرشخ بينكام. 

  باملقابل احرتم أهلها حتى لو أساءوا لك، فهذا جزء مـن مـودة
 .وحب زوجتك

ال تسخر من 
 أهلها

42 

 حتى تخلق السكينة واالستقرار عىل كافة أعضاء األرسة. 

  حتى تسـاعدها يف البحـث عـن تطـوير ذاتهـا معـك، وتنفيـذ
 .فها بوجودكأهدا

ال تكرر تهديدها 
بالطالق أو تعدد 

 الزواج
43 

  ـل، يـسـاعدها يف ـة نفـسـك بنفـسـك فافـع إذا اـسـتطعت خدـم
 .طاعتك وتلبية أوامرك املهمة

  يجعلها ترى تحملك لجزء من املسـؤولية يف املنـزل، بـدال مـن
 .تكليفها بكل ما يتعلق املنزل

قلل من 
 استعبادها

44 

 يجعلها تحسن التعامل معهم. 

 يجعلها تفضل زيارتهم ومودتهم. 

احرتمها أمام 
 أهلك

45 

 تـتمكن مـن تعلـيم التفـاؤل ، وحتى تشعر بالتفاؤل يف الحياة
 .ألبنائها

 حتى تقلل من شكواها وتذمرها. 

 حتى ترغب بقدومك إىل املنزل. 

ابدأ يومك 
بالتبسم بوجهها 

وانهي يومك 
 كذلك

46 
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  املـنـزل، حـتـى ال تجعلـهـا أـخـر ـمـا تـهـتم ـبـه عـنـد عودـتـك إىل
 .تنتظرك بفارغ الصرب

  ـات ـديها ذكرـي ـون ـل ـك تـك ـة ألـن ـعادة الزواجـي ـعرها بالـس تـش
 .وخربات عن أول وآخر لقاء بينكام

ادخل املنزل 
باشتياق وغادره 

 بلهفة
47 

 يشعرها بتحملك للمسؤولية معها يف تربية األطفال. 
 يساعدها يف تقليل التوتر والضغط الناجم من تكرار مشاكل األطفال 

اقيض وقتا مع 
 األطفال

48 

 يحدد مسؤوليات كل رشيك يف الرتبية وبالتايل يتحمل املسؤولية. 
  يحدد دور اآلخرين يف تربيـة األبنـاء ويقلـل مـن التـدخالت غـري

 .املرغوبة
 يساعد يف منو األطفال دون ازدواجية يف التعليامت واألوامـر وتعـارض 

 .و برصاع مقبولبالقرارات، مام يجعل الطفل ينمو بدون رصاع أ

اتفق عىل آلية 
 لرتبية األبناء

49 

  حتى تستمع بالخروج معـك، وتخـرج برفقتـك، ولـيس برفقـة
 .غريك

 حتى تشعر اهتامم زوجها وتقديره لحاجاتها. 

قدر حاجتها 
 50 للخروج

  عىل الزوج أن يكون وسطا بني زوجتـه وأهلـه فيقـرب بيـنهم
ه بأهلـه حتى ال يظلـم أي مـنهم اآلخـر، مـام سـيحبب زوجتـ

ويحبب أفراد أرستـه بزوجتـه الغريبـة التـي جـاءت فأخـذت 
 منهم ابنهم 

  وال تشعرها مبيلـك املفـرط نحـو والـدتك، وال تشـعر والـدتك
مبيلك املفرط نحـو زوجتـك، حتـى ال يتحـول الحـب إىل غـرية 

 .فحسد فحقد فرغبة يف االنتقام

ال تسمح ألهلك 
 51 أن يظلموها

 دقك ال تسـتخدم أسـلوب حتى تستجيب لك وترغب بك وتص
 التنظري وال الكالم الفارغ املنمق الذي يخلو من أي معنى

 بقدر اإلمكان افعل كل ما تقول وال تقول كل ما تفعل. 

كن لها قدوة يف 
األفعال وليس 

 األقوال
52 

  ،مهام كانت زوجتك تحبك، ومهام كنت تعتقد أنها لك وحدك
، وهـذا ال نـك يجـب أن تعـرف عنهـا كـل يشءإفهذا ال يعني 

 .ًيعني أيضا أنك يجب أن متتلكها

 كام لك خصوصيات ال تود أن تعرفها أنت عن نفسـك، فللزوجـة
 

 

ال تدخل يف 
حياتها الخاصة 

 جدا
53 
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خصوصيات، وعندما ال تتداخل هذه الخصوصيات مع الرشع 
والعرف والتقاليد وال تؤثر عىل الحياة الزواجيـة فـال مـانع أن 
تحتفظ بهـا الزوجـة ولـيس إلزامـا عليهـا أن تخـربك بكـل مـا 

 عر أو تفكر أو حتى تحلمتش

  ال تترصف مع زوجتـك كاآللهـة أو املسـؤول، هـي جـزء منـك
ّولست أفضل منها، كام هي ليست أفضل منك، قرب زوجتـك 

 .لك مبشاركتها مبا تفكر به وما يدور يف خلدها

 شاركها يف اهتامماتها وذكرياتها وأي أفكار تدور يف ذهنها تود 
 .أن تطلعك عليها

  ّوبنفس الوقت وفر لهـا وقتـا تخلـو فيـه مـع نفسـها فالحيـاة
الزواجية ليست من اجل أهداف اجتامعية فقط، بـل يحتـاج 
اإلنسان لتحقيق أهداف شخصية بخلوته مع نفسه ومراجعـة 

 .ما قاله وما فكر أو ترصف به

شارك زوجتك يف 
 كل ما ميتعها

54 

 جتـك ومهـام كانـت همـوم مهام كان العمـر الـذي بلغتـه زو
الزوجة من األوالد كبرية، فهي تحتاج إىل أن تشـعر أن زوجهـا 

 .يعاملها كأنثى وليس كمربية

 ألن هذا يشعر الزوجة بأنوثتها فيزيد من عطائها. 

  وألن هذا يساعدها عىل أن تسعى لتثبت لزوجها إنها ليسـت
 .فقط زوجة ناجحة بل حتى هي أم فاضلة ومربية متميزة

 كزوجة عاملها
ناجحة وال 
تعاملها كأم 

 فاضلة

55 

  تعتقد معظم النسـاء أن مهارتهـا يف الطـبخ تظهـر قـدراتها يف
الحياة، ومهام استغنت الزوجة عن القيـام بواجباتهـا املنزليـة 

 .ليرس الحال، إال أن قلب الرجل يبقى معدته

  ال تركز عىل العيوب يف الطعام بل اظهر املحاسـن، حتـى تثـق
ع يف طبخها للمرات القادمة، ويصبح الطبخ بـدال بنفسها وتبد

 .من كونه واجب ثقيل متعة تستلذ بها

عيب طعامها 
 طعنة يف مهاراتها

56 

  كل يوم تستطيع ابتكار مناسـبة سـعيدة يف حيـاتكام، ال تكـن
  .جامدا وتركز عىل مناسبات محددة

 

ما أكرث املناسبات 
 السعيدة

57 
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  نه يف كل يوم قد يفاجئني زوجي مبناسـبة جميلـة أحتى ترى
هيبة متشوقة، وحذار مـن االعـتامد عـىل املناسـبات فتبقى مت

املحددة املدروسة واملعـدة مسـبقا فقـط، ألن طـابع الـروتني 
 .سيقلل من فرص االستامع بهذه املناسبة

  مهام كربت الزوجة هـي تحـب أن تـتعلم مـن شـخص ميتلـك
 تهـتم بتقييمهـا فنيات يف التعليم، ال تكن قاسيا يف تعليمها، ال

ووضع عالمات منخفضة لها، وصدقني أيها الـزوج إذا فشـلت 
الزوجة، فهذا يعني أنك معلم مل تقم مبـا يجـب لـيك يدرسـك 

 .طالبك ويحقق النجاح
  مهام كربت الزوجة أو صغرت ال تكن معلام يحمـل يف لسـانه

الغلـظـة ويف ـيـده الـسـياط، ـبـل ـكـن معـلـام يحـمـل يف لـسـانه 
 . يده اللمسة الحنونةالكلمة الطيبة ويف

علمه بدل من أن 
 تعنفها

58 

  ،مهام امتألت حياة اإلنسـان فهـو ال يسـتغني عـن الصـداقات
وعىل الزوج أن ينمي عالقات زوجته مع األخريات املختـارات 

 .ويشجع هذه الصداقات

  حتى يكن لها داعم ومسيل من ناحية، ووسائل للتغري من ناحية
 .ثانية

ال تحرمها من 
 تالصديقا

59 

  إذا شعر الـزوج أن حياتـه أصـبحت بـال معنـى، وأنـه مل يعـد
يطيق زوجته، وأن زوجته تقـف كشـوكة يف حلقـه، ومتنـى يف 
ـا أو مـتـوت، فـبـدأ ـيـقيض  ـو تنتـهـي حياـتـه معـه ـكـل لحـظـة ـل
الساعات الطوال خـارج املنـزل فهـذا دليـل عـىل هروبـه مـن 

 ,املنزل وخرسانه املعركة

 جهة وال تكـون بـني األزواج أال إن البديل عن الهروب هو املوا
من خالل جانبني وهـام الحـوار واملناقشـة الهادئـة مـن جهـة 

 .والتغيري للروتني والقيام بأنشطة مشرتكة من جهة أخرى

ال تهرب من 
 املعركة

60 

  كثري مـن الرجـال ال يتمكنـون مـن التحـدث بعبـارات كـالتي
 أثنـاء األفالم، فيجد نفسه ضـعيفا، فيمتنـع عـن الكـالمتسمع يف 

 .املعارشة الزوجية

  البديل عن ذلك قل كل ما تعرفه، مهام كـان ألن النسـاء ال تريـد
قصائد شعر وعبارات رنانة ولكنها تريد أن تسـمع أحاسيسـك يف

 

مشكلة النساء 
أنها تريد أن 

 تسمع
61 
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ـثال ـول ـم ـك الـق ـة، فيمكـن ـك اللحـظ ـت : (تـل ـة، أـن ـت جميـل أـن
لـيس املهـم الكـالم ..). تثرييني، أنت تحريك مشاعري وشهويت

  .ري عن املشاعرولكن املهم التعب

  ال تبالغ يف إساءة الظن بزوجتك، وال تعتقد أن زوجتـك مـالك

أتعجبون من غرية سـعد؟ ألنـا : (ال يخطئ، وقد قال النبي 
رواه مسـلم، حـذار أن تـقيض ).  أغـري منـيالـلــهأغري منـه، و

الثـقـة الـغـرية ـعـىل ـمـا بـنـاه الرشيـكـني ـمـن جـهـد يف الـحـب و
 يبعضهام

  إن كثري مـن األزواج يغـارون بشـدة عـىل زوجـاتهم يف بدايـة
الحياة الزواجية وبعد عدة سنوات ال يغـار إطالقـا، إن هـؤالء 
وهؤالء عىل خطـأ كـن وسـطا يف غريتـك، ألن الغـرية مرتبطـة 
بالحب والكره والتجاهل، فإذا زادت أصبحت كـره وإذا قلـت 

 .طت بالحبأصبحت تجاهل وإذا كانت وسطا ارتب

غر عىل زوجتك 
ولكن ال تجعل 

الغرية تقيض عىل 
 نسامت الحب

62 

  اإلنفاق باملعروف، مهام توفر املال فيجب عدم التبذير، وهنـا
). ال ترسف ولو كنت عـىل نهـر جـار: (نتذكر حديث النبي 

 .مبعنى مهام كان الوضع املايل مرتفعا فال يعني ذلك التبذير
  يرض الحـيـاة الزواجـيـة ويخـلـق وـبـنفس الوـقـت ـفـإن التقـتـري

مـا حـق : األحقاد والكره بنفس الزوجة، وقـد سـئل النبـي 
أن تطعمها إذا طعمـت، وأن : (الزوجة عىل أحدنا، فأجاب 

تكسوها إذا اكتسيت، وال ترضب الوجـه، وال تقـبح، وال تهجـر 
 .رواه احمد وأبو داود). إال يف البيت

وال تجعل يدك 
مغلولة إىل عنقك 

ها كل وال تبسط
 البسط

63 

  متر بالزوجة ظروف بيولوجية تؤثر عليها نفسيا مثـل الحـيض
والنفاس واقرتاب توقف الحيض، ويف كـل مـنهم تشـعر املـرأة 
بتقلـبـات مزاجـيـة فـفـي الـحـيض تـشـعر قـبـل اقرتاـبـه ـبـالتوتر 
والضيق، وقد تشعر يف النفاس باالكتئاب وقبـل اقـرتاب املـرأة 

والتـوتر والتعـرق يف من سن توقف الحـيض تشـعر بـالخوف 
 .أنحاء جسدها

  ـعـىل اـلـزوج أن يـقـرأ ـلـيفهم زوجـتـه فـهـي ـقـد تختـلـف تبـعـا
 .للتطورات التي متر بها

 
 

تعلم كيف تعامل 
زوجتك يف 
ظروفها 

 البيولوجية

64 
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  كالبدء بالتسمية واملالعبة والضم والتقبيـل قبـل الجـامع، وأن
 فقـط، يرشكها يف العملية الجنسية وال يكتفي بإشـباع شـهوته

 .وان يتزين لها كام يريدها أن تتزين له

  ـاة إن مراعــاة آداب كهــذه تشــجعها عــىل تشــاركه يف الحـي
 . من أن تكون متلقية سلبية فقطالجنسية بدالً

تعلم آداب 
 الجامع

65 

  ـاب ـاب الـغـرية وبعـضـها ـمـن ـب بـعـض أـسـئلة الزوـجـة ـمـن ـب
االستكشاف وبعضها مـن بـاب التجربـة ومعرفـة مـدى حـب 

جته، تعامل مع أسئلة زوجتك بكل هدوء ال تنفعـل الزوج لزو
وال تتضايق من كرثة أسئلتها، فمهام كان السـؤال ال قيمـة لـه 

 .لديك فقد يشكل حلقة مهمة يف حياتها الزواجية

  وليس املهم إجابة السؤال ولكن تسأل بعض النسوة من أجـل
فتح حوار وتواصل مع الزوج، لذا ركز عـىل التواصـل وخاصـة 

 .ع الزوجة أكرث من إجابة السؤال بجالفة أو غالظةالبرصي م

تعامل مع أسئلة 
زوجتك وال 

 تهملها
66 

  ،كل األرس ال تخلو من الخالف، وكأن الخالف هو ملـح الحيـاة
ولكن مهمتك البسيطة ليس يف منع حـدوث خـالف ولكـن يف 

 .أمرين حل الخالف قدر اإلمكان وعدم تهويله

 ة ـسـببه الزوـجـة فـقـط ـبـل وال يـظـن زوج إن الـخـالف يف األرس
كالكام تشـرتكان بـه، تعـرف عـىل دورك واعمـل عـىل إصـالح 

 .نفسك قبل رشيكك

ال تظن أن الكارثة 
قد وقعت بعد أي 

 خالف
67 

 عليها ليك تتعاىل عليها أو تـبطش بهـا أو تتكـرب ًأنت لست قيام 
  .عليها

  القوامة تعنـي الرعايـة والحفـظ والرأفـة والرحمـة، والقوامـة
 .سؤوليةتعني امل

  ال متارس عليها العنف بحجة القوامة، وال متارس عليهـا القهـر
بحجة القوامة فتحول القوامة إىل تجرب، ألن كثريا مـام مارسـوا 
القوامة بهذا الشكل، مل يستطيعوا مـن إكـامل مهمتـك بهـذه 

 .الطريقة فعند الكرب، تركوا القوامة الكاملة لزوجاتهم
 

قوامتك عىل 
زوجتك ال تعني 

 بطشال
68 
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  هكذا معظم النساء، ولذا قد تقوم بترصفات تظهـر حنانهـا أو
عاطفتها عىل حساب عقلها، عليك كزوج أن تعـرف خصـائص 
زوجتك ومعظم النساء تحكم الجانب العاطفي عـىل الجانـب 

  .العقيل

  تعامل معها بعطف وال تجربها أن تترصف مثلك، فهـي ليسـت
 .أنت

عطوفة أكرث منها 
 شهوانية

69 

 ال تنتهي، ويف كل حال تفتش فيه عن عيوبها تكتشـف عيوبنا 
 . وبال فائدةةا جديدًعيوب

 رىض بهـا أبحث عن طرق تغيري نقاط الضعف إن متكنت أو لا
 .كام هي إن مل تتمكن

  ابحث عن تشجيع لنقاط القـوة لـديها حتـى تسـتمر بهـا وال
 .تتخىل عنها

ال تفتش عن 
 عيوبها الخفية

70 

 ت تسـعدها فتسـعدها فتعـيش مرتـاح أنت أمام خيارين أما أنـ
 .البال، أو أن تسعدنها فتسعدنك فتعيش مهموم البال

  إذا أعطـيـت الـسـعادة لزوجـتـك حـصـلت عليـهـا وأـنـت املـسـتفيد
 .األول، فإذا كانت زوجتك سعيدة فأنت سعيد

  ـدون أن تـسـعد ـيش ـب ـتطيع أن تـع ـة الـسـعيدة ال تـس ألن الزوـج
 .زوجها

اسعد زوجتك 
 تسعدك

71 

 فات زوجيـة ومشـكالت أدت إىل الطـالق بسـبب وقد نشأت خال
إـهـامل الرـجـل تنظـيـف فـمـه أو بدـنـه أو إبـطـه أو إرصاره ـعـىل 
التدخني، أو تركه تنظيف الحامم بعد قضاء حاجته، أو غـري ذلـك 

 .من األمور التي تدل عىل عدم اكرتاث الرجل بأمر النظافة
  إين ألحب أن أتزين :  يقولامريض الـلـه عنهوقد كان ابن عباس

 .أحب أن تتزين يلللمرأة كام 
 ثم إنه يقرب من قلب الزوجة ويؤنسها بتلك الحال. 

اهتم بنظافتك 
 الشخصية

72 

  يقول النبي) : ليس الشديد بالرصعة وإمنا الشديد الذي ميلـك
املهم هو أن تضبط نفسـك وال . متفق عليه). نفسه عند الغضب

تخرج كلـامت قـد تنـدم عليهـا أو ترضب وعنـدها قـد ال يصـلح 
  إال من خالل اليكالعالج

ال تكن رسيع 
 الغضب

73 
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  املهم أن تسامح زوجتك عىل أخطائها الصغرية وتعلمهـا تصـحيح
 .أخطائها الكبرية

  يف كل حياة زواجية ذكريات مؤملـة، اسـتمرار الـزوج بتـذكرها
وإظهارها املتكرر لزوجته ال شك انه يقلـب الحيـاة الزواجيـة 

 .نةلنوع من الشك والخوف وعدم الطأمني

  ـكـل أرسة فيـهـا ـمـن اآلالم ـمـا ال تـسـتطيع حمـلـه ـلـو تذكرـتـه
باستمرار، إن عليك أن تنىس ما ميكـن نسـيانه وال تعـود إليـه 

 .وتعتربه جزء من املايض الذي ذهب بحلوه ومره

ال تحتفظ 
 بذكريات مؤملة

74 

  إن اإلقناع يشء وفـرض الـرأي بـالقوة يشء آخـر، وال يلجـأ إىل
 . رأيه، وضعفت حجته، وزل منطقههذا األخري إال من قرص

ال تحاول فرض 
 رأيك بالقوة

75 

  إن معرفة كل يشء عـن قيـادة الطـائرات ال يؤهـل املـرء لـيك
يقود طائرة، ولكن عليه أن يتدرب عىل ذلك ويطبق ما تعلمه 

كذلك األمر يف جانب السعادة الزوجية، حيث ال يكفي . ًنظريا
 واملفيد يف ذلـك ملـن معرفة قوانني هذه السعادة يف حصولها،

ـة هــذه  ـة أن ميــارس بصــورة فعلـي ينشــد الســعادة الزوجـي
السعادة، وذلـك بتطبيـق قواعـدها وتنفيـذ قواعـدها بصـورة 

 .فعلية يف حياته الزوجية

مارس السعادة 
 الزواجية

76 

  مهام كانت زوجتك فلديها بعـض الصـفات االيجابيـة وبعـض
ا ولكـن قارنهـا الخصال الجيدة، ال تقارنها مبن هو أفضـل منهـ

 .مبن هي أسوأ منها

  تعلم كيف تعلو بعلو زوجتك وال تطـري وحـدك، ألنهـا كانـت
معك منذ البداية، وأصبحت كقطعة من جسدك فهـل يـتخىل 
اإلنسان عن جسده حتى لـو نخـر بـه السـوس أم يسـعى إىل 

 .معالجته بكل الطرق والوسائل

انظر إىل من هو 
 أسفل منك

77 
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 :زوجة زيادة السعادة الزواجية تستخدمها الأساليب

 املثايل الذي كنت تودين االرتباط به، وأنك  أشعري زوجك أيتها الزوجة بأنه الشخص

  .فخورة به وبشخصيته

 نشوب أي خالف بينكام، وال تجعل مساوئه تسيطر عىل عقلك  تذكر حسنات زوجك عند

  .فتنسيك حسناته ومزاياه

 وجة استخدام األلفاظ الجارحة حتى ال تخرسي الز يف الخالفات الزوجية احذري أيتها

 .زوجك

 ليكن ذلك شعار الحياة الزوجية عند كل مناسبة سارة وسعيدة ..تحابوا.. تهادوا.  

 تختار الوقت املناسب لطلباتها وطلبات األوالد وتختار الوقت  الزوجة الذكية هي التي

 يكون الوقت ًا أحيانتريد من مالحظات عىل سلوك الزوج، ًاملناسب أيضا إلبداء ما

  .فكري مرة وأخرى.. االوقت املناسب حًق املناسب الذي تختارينه ليس هو

 ينفث بها يف قلب الزوجني عند نشوب الخالف  كلامت للشيطان.. كربيايئ.. كرامتي

 .. الخطأ والبعد عن التصالح  أن يربر لكل منهاماًويحاول بهام جاهد

 فالشورى مهمة يف الحياة الزوجية، والبد .. د زوجتكوال تلغي وجو ..ال تلغي وجود زوجك

  .بأنه مشارك يف الحياة الزوجية وأنه غري مهمل أن يشعر كل واحد

  ،التطلع عىل أرسار ال يريد   تحاويلأوال تضايقي زوجك بكرثة أسئلتك فيام ال يخصك

 .يسرتيح فيه  مكان آخرإىلكشفها لك، عندئذ سيرتك الزوج املنزل ومييض 

 بتعدي عن زوجك وتجعيل لنفسك قوقعة تجليس فيها وحدك، ولكن شاركيه بقدرال ت 

  .الحاجة

 ظروف  إذا كنت امرأة عاملة فتذكري أن بيتك هو مسؤوليتك األوىل، فحاويل التكيف مع

 .العمل وواجبات البيت

  للرتحاب وحسن الضيافة   البيت، ولكن كوين مثالإىلال تتجهمي إذا حرض أهل زوجك

  .واعلمي أن زوجك يشعر بك عندها ويتعرف عىل انطباعاتكوالكرم، 

 أكرمي حامتك وناديها بأحب األسامء إليها حسب عادة العائلة، وال تحاويل االختالف 

 .معها، واذكري ابنها بالخري أمامها
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 حتى وإن ًا اختالف القلوب، فوافقي زوجك أحيانإىل ًاغالب االختالف الدائم يف الرأي يؤدي 

  .، وأنها يف املعروفالـلـهأن الطاعة يف غري معصية  واعلمي. قتنعةكنت غري م

 البيت ميكن أن تحصيل عليه عن طريق شغل األوالد يف  الهدوء الذي يحتاج إليه الزوج يف

 .وغريها.. شحذ الذهن، مثل ألعاب الفك والرتكيب إىلنوع من األلعاب الذي يحتاج 

 ،آلخرة كام تطلبي الدنياواطلبي ا ًكوين عونا لزوجك عىل الطاعة.  

 بإهاملك لهم وسوء تربيتهم، واالنشغال عنهم بأي  أبناؤك نعمة كربى، فال تجعليهم نقمة

  .يشء

 الطفل، وكيف ميكن التعامل معه حتى تحسني تعامله وتتجنبي ما  اقريئ عن مراحل منو

 .النفسية، ويقيه من الرصاعات النفسية فيام بعد ميكن أن يؤثر عىل صحته

 ال يحب املرسفني، الـلـه تعاىل، والـلـهلنعمة  رساف مفسد للحياة الزوجية، مضيعاإل 

  .فعليك بالقصد ال تشعرين أبدأ بالحاجة

 سعادتك الزوجية ال تعني خلو الحياة الزوجية من املشاكل، وإمنا تعني قدرتك عىل حل 

  .تلك املشاكل وحرصها، وأال تؤثر يف العالقة بينك وبني زوجك

 علو الصوت أمامهم، فهم يتعلمون أوًالأوالزوج أمام األوالد،   االختالف معاحذري  

قبل أي يشء آخر؛ ألن هذه املشكالت ستحرض يف ذهن الطفل وتؤثر  بالقدوة والتقليد

  .عليه فيام بعد

 يف ذلك فال تحيك أرسار بيتك اًتسمح ألحد بالتدخل يف حياتك، وال تكن أنت سبب ال 

 . قريبأو لصديق

 وات السعادة الزوجيةخط

 كثري من الزوجات يفشلن يف حياتهن الزوجية بسبب ما يسمى : تذكري أنك لست رجًال

بعقدة األنوثة وصاحبة هذه العقدة ال تعتز بأنوثتها، وال تعرتف لزوجها بقوامته وحقه 

 تشعر أنه يستضعفها وميارس عليها رجولته، فتحاول االطبيعي يف قيادة األرسة، وهي دامئً

 . جحيم مستمرإىلبدورها إثبات نديتها له، فينتج عن ذلك املشكالت التي تحول حياتهام 
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 كثري من الزوجات ال يشعرن بسعادة يف حياتهن الزوجية بسبب : ابحثي عن اإليجابيات

 أزواجهن، فهن ال ينظرن إال يف أوجه النقص والقصور، وقد تكون الجوانب إىلنظرتهن السلبية 

واجهن أكرث بكثري من الجوانب السلبية إال أن النظرة السوداوية لألمور قد اإليجابية يف أز

 . ما يشاكلها من األفعال غري املرضيةإىلتخطت كل فعل جميل، ومالت 

 إن التجهم الدائم وعبوس الوجه يجلب لإلنسان الهموم والغموم : سعادتك يف ابتسامتك

 . املبكرة واألمراض الخطريةواألحزان، وقد يصاب اإلنسان نتيجة ذلك بالشيخوخة

  إن عىل الزوجة أن تبحث يف إيجابيات زوجها وتعددها وتحمدها له وتحاول تنميتها، وعليها

كذلك أن تتحمل نقاط الضعف وتتناساها، ولو أنها قابلت اإلساءة باإلحسان ألثر ذلك يف 

ل تلك الصفات السلبية  يف تبدل أسلوبه معها، واستبداًا، ولرمبا كان سبباً بالغًازوجها تأثري

 .بأخرى إيجابية محمودة

 ما إىلكم من امرأة حرمت نفسها من السعادة الزوجية بسبب نظرها : سعادتك يف قناعتك 

عند اآلخر وكرثة مطالبة زوجها بتوفري ما تراه هنا وهناك مام ال رضورة له وال حاجة، مع أنها 

 عن تلبية ما تريد سقط من ًاة زوجها عاجز ذلك، وإذا رأت هذه املرأإىلتعلم أنه ال سبيل له 

ولو نظرت هذه املرأة بعني اإلنصاف،  . للتواكل والكسل والسلبيةعينيها وأصبح يف نظرها مثاًال

لرأت جوانب كثرية مرشقة يف حياتها، وهذه الجوانب كفيلة بإسعادها لو أنها قنعت مبعيشتها 

 تقف عىل عتبة بابها حينام ًارأة املسلمة قدميولقد كانت امل.  من فضلهالـلـهورضيت مبا آتاها 

 فينا، إياك إياك أن تأتينا بيشء من الحرام، فإننا الـلـهاتق :  عمله فتقول لهإىليخرج زوجها 

 . نستطيع الصرب عىل الجوع، وال نستطيع الصرب عىل النار

 طباعها، بعض الزوجات تريد تغيري طباع زوجها لتوافق مع: اقبيل زوجك عىل ما هو عليه 

 منها أنه أسلوب مفيد ومجد، وهي بذلك تتعب اً أسلوب النقد ظنإىلفتلجأ يف سبيل ذلك 

 فكيف إذا - إن كان خطأ-نفسها فيام ال يفيد، ألن كرثة النقد تولد العناد واإلرصار عىل الخطأ

 كان الزوج يرى أن أسلوبه يف الحياة هو األصوب؟

 األرسيـة أمـر طبيعـي ميكـن االسـتفادة منـه يف إن الخالفـات: ال توسعي رقعة الخالفـات 

 معرفة املزيد من طبائع كل من الزوجني لألخر، ومن غري الطبيعـي هنـا أن تشـعر املـرأة 

 ، فتقوم عند ذلك بتوسيع رقعتـه ًاأن الكارثة وقعت عند حدوث أي خالف ولو كان بسيط
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ن الخالف األصيل  فتنشأ بسبب ذلك خالفات جديدة قد تكون أكرب وأعمق موالنفخ فيه،

 أو الحوار الهادي واملناقشة البناءة دون رصاخ إىلا َاءََجالذي حدث أوال، ولو أن الزوجني ل

شجار النتهى هذا الخالف يف دقائق معدودة ومل يعد له أثر، رشيطة أن يحرص كل واحد 

 . إرصارأو دون تعنت اًمنهام عىل إنهاء هذا الخالف رسيع

 لام كرثت نقاط االتفاق بني الزوجني كلام كانت أسس بناء ك: شاريك زوجك اهتامماته

الحياة الزوجية بينهام متينة والبد أن تكون السعادة الزوجية هي الثمرة الطبيعية لهذا 

 . الزواج

 كم كانت جميلة تلك األيام التي تشعرين فيها بالسعادة مع : ال تحتفظي بذكريات اآلالم

 عادة؟زوجك، أليس زوجك السبب يف تلك الس

 بعض النساء ال يتحلني بالرقة واملرونة واللباقة : كوين لبقة عند مطالبة زوجك مبا تريدينه

 أسلوب األمر، ويلحفن املطالبة أكرث إىلعند مطالبة أزواجهن مبا يردنه فتجدهن يلجأن 

من مرة، فينتج عن ذلك شعور الزوج برغبة قوية يف العناد والعزوف عن تلبية تلك 

و أنها جربت األسلوب اللطيف والكالم اللني الستطاعت الحصول عىل ما تريد، ول. املطالب

 فتمنيت أن يكون يل، حتى أرتديه لك يف أوقاتنا  جميًالًالقد رأيت فستان: كأن تقول مثًال

 . السعيدة

 إن األبله وحده هو الذي يسخر من املآيس، ولكن األحمق هو الذي : ال تضخمي التوافه

 مآيس، وكثريات هن الزوجات اللوايت يضخمن التوافه، ويغلقن عليها يجعل من التوافه

 عىل أن ينرش الزوج منشفته بعد االستحامم، وتجعل ا، كأن ترص الزوجة مثًالًا كبريًاهتامم

 .من هذا مشكلة

 إن هدوء البيت سمة مهمة من سامت السعادة، ولذلك فإن : حافظي عىل هدوء بيتك

ت عىل حد سواء يشتكون من فقدان جانب كبري من سعادتهم  من األزواج والزوجاًاكثري

وحتى يستعيد  .الزوجية بسبب الصخب والضوضاء وصياح األبناء املستمر طوال اليوم

الزوجان هذا الجزء املفقود من سعادتهم الزوجية ينبغي عليهام تعويد أبنائهام عىل 

 .اخلصياح والرص للعب العنيف واًاالهدوء واحرتام البيت وعدم اتخاذه مكان

 خرين وإجبارهم عىل إن السعادة ليست يف السيطرة عىل اآل: ال ترصي عىل فرض رأيك
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 الحقيقة عن طريق اإلقناع والحوار إىليشء ال يعتقدونه، إمنا السعادة يف الوصول 

 .واملناقشة الهادئة

 عىل حالتك إن محافظتك عىل جاملك وأناقتك له تأثري كبري : حافظي عىل جاملك وأناقتك

النفسية، فاملرأة املهملة لهذا الجانب عرضة ألن ينفر منها زوجها، فال يطيق الجلوس 

 عىل نفسيتها، وليس هناك اً يؤثر سلب- بال شك-معها، وال يصرب عىل سامع حديثها، وهذا

إن املرأة األنيقة  .من حل إال أن تعيد هذه املرأة النظر يف شأن جاملها وتزينها لزوجها

وذلك ألن الزينة   قبل إسعاد زوجها، تسعد نفسها أوًال- دون إرساف-تمة بجاملهاامله

أ يف ( : النساء عىل محبته كام قال سبحانهالـلـهوالجامل ومحبة الحيل مام فطر  ِأومن ينشَّ ُُ ََ َ َ

ٍالحلية وهو يف الخصام غري مِبني  ُ ُ ْ َ ِ َ ِِ ِْ ْ َْ ُ َ َ  ].18: الزخرف[)}43/18{ِ

 من النساء ينتابهن القلق بشأن مستقبل حياتهن الزوجية، كثري: تغلبي عىل القلق 

وبعضهن . فبعضهن يقلقن بشأن تقدمهن يف العمر وفقدهن الجامل الذي يتمتعن به

يقلقن بشأن احتامل حدوث أزمات مالية يعجز الزوج بسببها عن اإلنفاق، وبعضهن 

، وأسبابه اًاسع جديخشني من وجود امرأة أخرى يف حياة الزوج، وباب الخوف والقلق و

 . للخوف والقلق ال ترجى له سعادةًاحد ومن عاش أسريعديدة ال ضابط لها وأل

 ال تجعيل االنكباب عىل ذاتك يحرمك من متعة الحياة االجتامعية، فإن : كوين اجتامعية

 يف حل مشاكلهم -ًا أحيان-  اآلخرين، ومشاركتهم الحديث والرأي، ومساعدتهمإىلاالستامع 

ا من السعادة، ألن اإلنسان مدين بالطبع، وال خري فيمن ال ًا كبريً النفس جانبيضفي عىل

 .يألف وال يؤلف

 كل يشء حولنا يتغري، الليل يعقبه نهار، والشمس ما تلبث أن متأل : كوين متقبلة للتغيري

 ِ بالرحيل، األطفال يكربون، الشباب يهرمون، اآلباء ميوتون، أنتضوئهاالكون حتى يأذن 

ك تتغريين، اهتامماتك تتغري بتطور مراحل حياتك، إذا أيقنت بهذا التغيري املستمر نفس

فإن ذلك يساعدك عىل تغيري كل سلوك سلبي لديك واستبداله بسلوك ! لكل يشء حولك

 .إيجايب

 عىل الرغم من أن أصحاب األهداف العليا يف عمل :  عليا يف الحياةًااجعيل لك أهداف

  ما يريدون،إىلر غري منقطع يف كيفية تجاوز العقبات للوصول مستمر وجهاد دائم، وفك

  



 173 النجاح الزواجي: الفصل الثامن

 

 

 بالسعادة، بل إنهم يشعرون بسعادة أكرث كلام عملوا اًإال أنهم من أكرث الناس إحساس

أكرث وتعبوا أكرث وجاهدوا أكرث ؛ ألن بريق السعادة يلوح لهم يف األفق فيخفف عنهم 

 .ق، ويقربهم مام أملوهآالمهم، وينسيهم ما تحملوه من متاعب ومشا

 بطالقة وجه وتعابري حسنة ويا حبذا لو أضفت  استقبيل زوجك املتعب العائد من عمله

  .زوجك  محبب لدىًا ذلك مظهرإىل

 يجد   فور حضور الزوج من عمله بحيث الًااالهتامم بتحضري طعام الغداء ليكون جاهز

 . لالنتظار الذي يشعره بالضجر والتربمًانفسه مضطر

  إال يف حالة الرضورة..  مفصًالاًاألوجاع واآلالم واألعراض رشح تبالغي يف شكواك منال. 

 األهل والصديقات والجريان وإلقامة السهرات العائلية، فليس من  ال تكرثي من زيارة

 .هذا ومن حقه أن ينعم بحياة عائلية هادئة ومتزنة واجب الزوج تحمل كل

 ثقالء، فال تتنصيل من استقبالهم والقيام ًاضيوف بهال تعتربي أصدقاء زوجك وأهله وأقار 

 .زوجك يشعر بتربمك من ضيوفه بواجب الخدمة تجاههم، وال تجعيل

 واألماكن العامة واحذري من  ال تتحديث عن مشاكلك الزوجية مع جاراتك وصديقاتك

 أومختلفة سواء كانت سلبية  إفشاء مكنونات الحياة الزوجية وما فيها من خصوصيات

 .يجابيةإ

 والعيوب وقلة اإلحساس باملسئولية  ال تحاويل اإليحاء لزوجك بأنه مجموعة من النقائص

املزيد من الشعور باملسئولية  وعدم تقدير الحياة الزوجية، بل حاويل دفع زوجك نحو

بأن جهوده مقدرة وأن موقعه  بالثناء عىل جهوده وحثه عىل االستمرار من عطائه ليشعر

 .محرتم

 والنقاش، بل عليك أن تتحيني الفرصة  ي أن مطالبك املادية غري قابلة للتأجيلال تعترب

 .الخاصة املناسبة لطلب ما تحتاجينه من مصاريفك

 السديدة  احذري من التمسك بآرائك واقرتاحاتك واعتبارها هي األفكار الصحيحة واآلراء

التقليل من  ته ومحاولة اقرتاحاأوالتي يجب األخذ بها دون إعارة االهتامم لرأي الزوج 

بالرأي السديد  شأنها، واجعيل التفاهم املتبادل والنقاش الودي هو سيد املوقف، لتخرجا

 .املناسب مبا يحقق الخري لكام يف حياتكام املشرتكة
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 تكذيب خاصة مع زوجك وكوين رصيحة معه حتى وإن أخطأت فهو يسامحك عن الخطأ  ال

 جل شأنه أسقط عن اإلنسان الخطأ الـلـه أن يأمن لك إن كذبت عليه، كام ن لنكول

  .يسقط عنه الكذب والنسيان ومل

  ال تتحديث أمام املعارف واألقرباء عن عيوب ومحاسن زوجك وعاداته وآرائه وكل ما

  .تعتربينه غري جيد فيه

 للمرأة التي تتهكم عليه وتسخر منه ولكن ميكن أن  تجنبي التهكم الالذع فالرجل ال يغفر

  .أن يكون ذلك بينك وبينه وليس أمام أحد ه عن عيوبه برقة وأدب عىلتحدثي

 اعريف ما يحبه زوجك فافعليه وما يكرهه فاتركيه.  

  له سعادتك بوجوده معك يف املنزل وأثني   حديث زوجك باهتامم وأظهريإىلاستمعي

  .عىل ذوقه ليبادلك الشعور الطيب

 البهجةمرحة لبقة تضفني عىل املكان الرسور و كوين.  

 يغفر لك أخطاءك أغميض عينيك عن أخطأ زوجك الصغرية.  

 الحديث وإن غضب   عن االستمرار يفاًإذا رأيت زوجك عىل وشك الغضب فامتنعي فور

  .اتريك املكان

 الخالف بينكام وأسباب الغضب  يف مناقشة أسبابًا هادئًااتبعي أسلوب.  

 وسطاء وتذكري أنك وزوجك رشيكان يجب حل الخالفات العادية بينكام وعدم تدخل ال

  .وليس متنافسان

 الشكوى واعريف متى تتكلمني؟ ومتى تصمتني؟ ال تكوين ثرثارة كثرية  

 مبجاملتهم يف املناسبات وبادليهم الزيارات ال تنىس واجبك نحو أهل زوجك وعليك.  

 أي ا لك والبد من وجود اختالفات يف الرًامتداد البد من االعرتاف بأن زوجك ليس

  . ضدك، فقدري ذلكاًوالشخصية واألفكار ووجهات النظر وهذا الخالف ليس موجه

 نظر  إذا«: ال تنيس النصيحة النبوية التي جمعت محاسن الزوجة الصالحة يف أنه: ًاأخري

 .»إليها رسته وإذا غاب عنها حفظته يف ماله وعرضه
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 خطوات يقوم بها الزوجان معا لتحقيق السعادة الزواجية

الرقم الطريقة جتهانتي

 يقل التعقيد وتزداد سهولة الحياة. 

 يشعر الزوجان بحياتهم بسهولة التعامل مع الرشيك. 

 الطبيعة إىلالعودة 
 والبساطة

1 

 يشجع اآلخرين عىل عدم التدخل يف حياتكم. 

  الذاتإىليشجعكم عىل التسامح والتعرف . 

تحدث بإيجابية عن 
 رشيكك

2 

 حاول احدهم إرضـاء رشيكـه، مبعنى عىل الزوجني أن ي
يف حالة غضبه فإذا شعر أن رشيكه يشد عليـه وحتـى 
ال تتسع دائرة الخالف أن يرخي ويكون هادئا حتـى ال 

 .يزداد غضب رشيكه

إذا تضايق أحدكم 
 فلريضيه اآلخر

3 

  ـل ـن اـج ـل ـم ـوار والتواـص ـعي للـح ـزوجني الـس ـىل اـل ـع
 . ما هو اقرب لهامإىلالتوصل 

 ـو ـإن الـح ـل ـف ـىل الـحـب ويف املقاـب ـاعد ـع ـاء يـس ار البـن
والحنان ألنـه يخلـق املـودة والفهـم للرشيـك، ويبعـد 

 الجفاء والحقد

فليكن شعار الزوجني 
 الحوار يولد الحب

4 

  ال يستطيع شخص الحصـول عـىل احـرتام رشيكـه دون
 إىلمصارحته بكل ما يجـيش يف قلبـه، ودون االسـتامع 

 . املشاكلأوالرشيك، حتى ال تزداد األحقاد 

 الزوجني أن يعتمدوا عىل
عىل املصارحة لتخفيف 

 التوترات
5 

  ال تقوم الهدية عىل الكم بقدر ما تلبي رغبات الرشيك
واهتامماته، ولذا عىل الرشيـك تقـديم هـدايا لرشيكـه 

 .ويف أوقات مختلفة ومتفاوتة

  القلوبإىلإن الهدية تزيل حقد القلب وترجع الصفاء 

لتكن الهدية بني 
للرشيك الزوجني رسالة 

أنني احبك وأفهمك 
 وهي رسالة متجددة

6 

  مهام كان الزوج متضايق ومهام كانت الزوجة مهمومة

عليهام أن يتحدثا معا بكلامت جميلة هادئة ترضيهام، 

 .والكلمة تؤثر يف النفس أكرث مام يؤثر السيف

 

لتكن الكلمة الطبية 

 عادة التواصل يف األرسة
7 
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الرقم الطريقة جتهانتي

 قارـنـة الرشـيـك ـمـع يفـيـد ـغـض اـلـبرص يف املـنـع ـمـن م

 .اآلخرين وبالتايل الرضا بالرشيك

 حيـث يقـوي الـلــهويفيد يف أنه يورث القلـب أنسـا ب 

 .كام أن إطالق البرص يضعفه ويحزنه القلب ويفرحه،

  آية النور عقيب الـلـهويكسب القلب نورا، ولهذا ذكر 

ـوا مـن (: األمر بغض البرص، فقـال ْقـل لـلمـؤمنني يُغضُّ ِ ِ َِ َ ْ ُ ْ ِّ ُ

َأبص ْ ْارِهمَ  .]30: النور[)ِ

 بهـا بـني الصـادق  أنه يورث الفراسة الصادقة التي مييز

  .والكاذب

  يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة 

  له بني سلطان البصرية والحجـة وسـلطانالـلـهيجمع  

 القدرة 

 واالشتغال بها يفرغ القلب للتفكر يف مصالحه. 

 ال ا يوجـب اشـتغ طريًقـأوا ًأن بني العني والقلب منفذ

يصـلح بصـالحه ويفسـد  أحدهام مبا يشغل بـه اآلخـر،

 .بفساده، فإذا فسد القلب فسد النظر

غض البرص عن 

 املحرمات
8 

 الالءات التي تحقق السعادة الزوجية 

 : عزيزي الزوج

وحتى تفهم نفسيتها .. زوجتك بحكم تكوينها تترصف وتفكر بطريقة مختلفة عنك

 . د عنها بقدر اإلمكانابتع.. فهذه عرشون ال.. وتكسب ودها

 ال تفرتض أنها تترصف كام تترصف أنت ألنها تختلف عنك . 

 ال تهملها وامنحها الحب والعطف واألمان، ألنها بطبيعتها تحتاج إليها . 
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 ال تستهن بشكواها، فهي تبحث حتى عن مجرد التأييد العاطفي واملعنوي . 

 ي ال تحب الزوج البخيلال تبخل عليها بالهدايا والخروج من حنٍي آلخر، فه . 

 بأهلهاًاال تتذمر من زيارة أهلها، ألنك بذلك تفقد حبها، فاملرأة أكرث ارتباط  . 

 ال تغفل عن إبراز غريتك عليها من حنٍي آلخر، فهذا يريض أنوثتها . 

 ال تنس مالطفتها ومداعبتها يف الفراش وإشباع أنوثتها . 

 لنقدٍال تظهر عيوبها بشكل رصيح، فهي ال تحب ا . 

 ال تنرصف عنها، ألن املرأة تحب من يستمع لها . 

 ٍفإن أصعب يشء عيل املرأة الخيانة الزوجية.. ال تخنها . 

  مبشاعرها ألنها كائن رقيق ال يتحمل التجريحأوال تستهزئ بها  . 

 لديها بأنها ال قيمة لها لديكاًال تنس ما تطلبه منك، فهذا يولد إحساس  . 

 ة دامئة إيل شخص تثق به وتعتمد عليه حتى تشعر بالراحةال تخذلها، فهي بحاج . 

 ال تهمل يف واجباتك والتزاماتك األرسية، فتحقيق هذا يشعرها بحبك لها . 

 ال تستخف باقرتاحاتها لحل املشاكل التي تواجهكام، فهذا يشعرها بعدم أهميتها . 

  إيل استخدام أكرث ميًالال تتوقع منها أن تحل املشاكل بطريقة عقالنية ومنطقية، ألنها 

 . العاطفة

 يف شؤون البيت، وامنحها الثقة، فإن هذا يشعرها بأنها ملكة متوجة داخل ًاال تتدخل كثري 

 . منزلها

  ال تغفل عن امتداحها، وتغزل يف ملبسها وزينتها وطبخها حتى يف ترتيب املنزل، فهذا

 . يريض أنوثتها

  والبد أن تراعي ).  الطمث– الحمل –الوالدة (ال تنس أن املرأة متر بظروف نفسية صعبة

 . مشاعرها أثناء تلك الفرتات

 من حريتها الشخصية، خاصة يف عالقاتها االجتامعية، فهي بطبيعتها اجتامعية ًاال تحد كثري 

  . تحب الصداقات الكثرية
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 : عزيزيت الزوجة

عام بالرضا  حتى تستقر حياتكام وتناًوافهمي نفسيته جيد.. انتبهي لطبيعة زوجك
 . تجنبي الوقوع فيها.. وهذه عرشون ال.. والسعادة

 ال تقارين نفسك به، فهو مختلف عنك . 

 ال تقتحمي عزلته، ألنه يفضل أن ينعزل عن اآلخرين، إذا كانت لديه مشكلة يحاول حلها . 

 ال تستفزيه، فهو بطبيعته حاد الطباع، عصبي املزاج، ينفذ صربه برسعة . 

 ن يقوم مبا ترغبني يف أن يقوم به، ألنه ال يفكر بأسلوبك نفسهال تتوقعي منه أ . 

  تفكريك عليه، ألنه يغضب إذا شعر بنديتك لهأوال تفريض أسلوبك  . 

 ال تثقيل عليه بالحديث، فهو ال يحب املرأة الرثثارة . 

 أخري غريًاال تنتظري أن يقول لك أسف، ألنه ال يحب االعتذار، وأن أراد فإنه يتبع طرق  
 . مبارشة يف التعبري عن ذلك

 ال تشعريه بعدم حاجتك إليه، حتى ال تفقدي عطاءه ورعايته لك . 

 ال يريض عنه، ألن هذا يؤذيه ويعكر صفو مزاجهاًال تسمعيه كالم  . 

 ال تقليل من قيمة ما يقوم به من أجلك ومن أجل أوالدكام حتى ال تفقديه . 

 عر بأنك تنتقمني من رجولتهال تنتقديه أمام أهله وأصدقائه، ألنه يش . 

 ال تلحي عليه يف السؤال عند خروجه، فهو يرغب يف أن يكون كالطائر الحر . 

 ال تنفريه منك أثناء املعارشة الزوجية حتى ال يبحث عن املتعة يف مكان آخر . 

 ال تنرشي أرسار حياتكام، ألن الرجل بطبيعته كتوم . 

 قنوعال تزيدي من طلباتك، فهو يحب الزوجة ال . 

 ال تشعريه بأنك أفضل منه حتى ال تفقدي حبه واحرتامه . 

 ال تقليل من حبك وحنانك له فإن هذا يشعره بالرضا . 

 ًأن يكون املبادر، فإن كرم الزوج يف ردود أفعالهاال تنتظريه دامئ  . 

  ال تهتمي بأوالدك عيل حساب اهتاممك به، فهو يحب أن يكون مصدر االهتامم والرعاية
 .وجوده بالبيتطوال 

 ال تكوين الزوجة النكدية الكرشة بوجوده. 



 

 

 

 

 

 

 الفصل التاسع

 الفشل يف التجربة الزواجية

 

 :ويشتمل النقاط التالية 

 أوضاع نفسية تؤدي للخالف بني الزوجني 

  أسباب الخالف الزواجي 

 مفاهيم خاطئة يف األرسة والزواج وتصحيحها 

 فوائد املشاكل الزوجية 

 وامل التي تجعل الخالفات الزوجية بنائةالع 

 وصايا أساسية للوقاية قبل وأثناء وبعد حدوث الخالف 
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 :أوضاع نفسية تؤدي للخالف بني الزوجني

 :أهم ما يرتبط بالخالف بني الزوجني ما ييل

 الوضع النفيس املقرتح

 كنـت يف صـبويت : ما أرجى عمل عندك؟ قال: بوريقيل أليب عثامن النيسا

أسـألك ! يا أبا عـثامن: فجاءتني امرأة فقالت يجتهد أهيل أن أتزوج فآيب،

ّ فزوجنـي منهـا، وفـرح ًافقـري  أن تتزوجني، فأحرضت أباهـا، وكـانالـلـهب

وكانت ملحبتها : قال!! ّبذلك، فلام دخلت إيل رأيتها عوراء، عرجاء مشومة

شـيئا،  وج فأقعد حفظا لقلبها، وال أظهـر لهـا مـن الـبغضيل متنعني الخر

فبقيت هكذا خمس عرش سـنة حتـى ماتـت، فـام مـن عمـيل يشء هـو 

  .أرجى عندي من حفظي لقلبها

  خريا منه، ولو أراد الرجـل الـلـهإن القناعة كنز، ومن ترك شيئا هلل عوضه 

 كل فتاة جميلة حسـناء لطيفـة لنفسـه، لتمنـى امـتالك بضـع آالف مـن

النساء، ورب امرأة راضية بزوجها، متوسطة الجامل، قامئة بحقوق زوجها 

 .عىل قدر استطاعتها خري من ملئ األرض من نساء الكون

عدم القناعة 

 أوبالزوج 

 الزوجة

  علينا، وهو أيضا ابتالء وصرب، فلـيس كلـه الـلـهإن الزواج نعمة من نعم ً

ض لألذى، ولذا علينا حمـد عسل، وأحيانا عند إنتاج العسل البد من التعر

 . عىل هذه النعمة، والصرب عىل ما عند الرشيك من أخطاءالـلـه

 كالضلع األعوج، إن أردت أن تصـلحه  الـلـهإن الزوجة كام يذكرنا رسول 

 .كرسته، وان استمتعت به استمعت به مع اعوجاجه

 

متني عدم 

 الزواج
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 الوضع النفيس املقرتح

 من املنطق أن يصبح رشيكك ليس أنت، وال ميكن أن يصبح مثلك، وليس 

مثلك، ولن يكون للحياة طعم عندما يصبح مثلك، وال بد أن يكون هناك 

اختالفات بينكام، وهي فائدة للزواج، حيث يشعر الرشيـك أنـه مل يعـش 

 اكتشافه والعمل عـىل إىلمع مرآته، وإمنا يعيش مع عامل آخر يحتاج منه 

 .التأثري فيه والتأثر منه

  الرشيك مبقارنـة رشيكـه بـاآلخرين تتـوتر العالقـة ويف اللحظة التي يبدأ

بينهام، ألنه لن يصبح يف يوم ما كأحـد، فلكـل إنسـان طموحـه وأهدافـه 

وغاياته ووسـائله لتحقيـق الطمـوح، ولـذا علينـا أن نسـاعد الرشيـك أن 

ينافس ذاته ونقارنه بقدراته دون ربط ذلك بـاآلخرين، فكـل منـا ميتلـك 

 .ها نفسه واآلخرينطاقة عظيمة ميكن أن يغري في

مقارنة الرشيك 

 باآلخرين

  أحيانا يكون إثارة الحساسية مقصودة ومرغوبة يف الـزواج، فـال يسـتغنى

عن العالقة التي يتشاجر فيها االثنني ثم يصطلحا، ويتحابا، وكـأن شـيئا مل 

 .يكن

  إن املشاكل التي ال تسبب أذى نفيس بدون تحقري وال تجريح وال سخرية

ا تعمـل كعمـل امللـح للطعـام، فهـي ًوال إيذاء جسدي أحيانـوال استهزاء 

 .مطلوبة ولكن زيادتها فعال تؤدي إلتالف الحياة الزواجية األرسية

 إمـا أنـه يريـد أن : غالبا ما يبدأ الرشيك بإثارة حساسـية رشيكـه لهـدفني

يكتشف مدى حبه له وتعلقه به حتى لو قـام بسـلوكيات سـلبية نحـوه، 

 .ازحه بطريقة غري مقبولةوإما أنه يريد أن مي

  سلوك قصدي وهديف قصده اإليذاء وإثـارة إىلثم يتحول املزاح فيام بعد 

 .الحساسية

الرشيك يقصد 

إثارة 

الحساسية 

والغضب 

 للرشيك

  ليس من شك يف أن القوامة هي بيد الرجل، ولكن كثريا ما تثور خالفـات

 مصري األبنـاء؟ مـن  األم، من يقررأويف املنزل من يقرر داخل املنزل األب 

يتـخـذ الـقـرارات الخاـصـة بالـسـكن وإدارة التموـيـل؟ خاـصـة عـنـد عـمـل 

 .الزوجة

خالفات حول 

موضوع 

القوامة يف 

 املنزل
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 الوضع النفيس املقرتح

  املهم يف مسألة القوامة هو أن يكون القرار النهايئ واحد، بغض النظر عن

وجهات النظر، وبغض النظر عن من ينفق يف األرسة، وللزوجة كل الحـق 

ل أن يتحمـل مسـؤولية يف االعرتاض وبيان وجهة نظرها، ولكن عىل الرجـ

القرار بالتعاون مـع بقيـة أفـراد األرسة ولـيس عليهـا أن تنفـرد بقـرارات 

 . حتى العقليةأو قدرتها املادية أواملنزل بحكم عملها 

  ،إن كل مرحلة عمرية من حياة اإلنسان يتغـري فيهـا النـاس بشـكل كبـري
ة من مرحلة ألخرى، ويعتقد بعض األزواج أنه وتختلف الخصائص النامئي

قادر عىل فهم رشيكه من جميـع خصائصـه، ويكتشـف بعـد فـرتة عـدم 
 .قدرته عىل فهم ملاذا ترصف بهذا الشكل

  عىل الزوجني أن يدرسوا الخصائص النامئيـة وخاصـة يف مرحلـة منتصـف
 .العمر والشيخوخة حتى يتمكنوا أن يعيشوا معا بدون ضغوط

عدم معرفة 
طبيعة الرشيك 
والتغريات التي 
تطرأ واملرحلة 
العمرية التي 

 يعيش فيها

  هناك بعض الزوجات التي تفيش أرسار زواجهـا ألقاربهـا، وأزواج يفشـون
أرسار حياتهم ألصدقائهم، يقومون بهذا الـترصف يف البدايـة بحسـن نيـة 
ـك  ـد تعتقــد الزوجــة أن ذـل ـه، فـق دون إدراك خطــورة مــا يقومــون ـب

 التعامل مـع زوجهـا، ويعتقـد الـزوج أن ذلـك يسـاعده يف سيساعدها يف
 .إثبات رجولته وسيطرته

  بال شك أن نقل األمور الجنسية بالـذات وإخراجهـا يجـب أن يكـون مـن
املحرمات يف العالقة الزواجية، أما األمور الثانية فـيمكن أن تكـون محـل 

 . إخفائهأومناقشة بني الزوجني فيام يريدان نقله 

ار إفشاء األرس
الزواجية 
لألقارب 
 واألصدقاء

  أو الوضـع املـادي االقتصـادي أو العمري أوإن اختالف املستوى التعليمي 
حتى الجانب الصحي والشخيص، يلعب دورا يف التعامـل بـني الرشيكـني، 

 .وخاصة أن بعض األزواج يرى أن ذلك فرصة للرقي عىل رشيكه

 تامعيـا بـأعىل رابطـة أن عىل الزوجني الذين ارتبطوا عاطفيا وجسديا واج
يندمجوا معا وينسجموا بكل أحاسيسهم وجـوارحهم، ويخضـعوا لـبعض 

 فهـذه عالقـة انصـهار ٌةََمفال يوجد سيد وعبد بني األزواج، وال جارية وال أ
 .كامل بني اثنني بدال من أن تكون عالقة أصهار فقط

 أوالتعايل 
التكرب عند 
التعامل مع 

 الرشيك
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 :واجيأسباب الخالف الز

 السبب مثال عليه

 يرى الزوج أن عليه أن يختار زوجة غاية يف الجامل. 

  ترى الزوجـة أن زوجهـا لهـا وحـدها فـال تريـد أحـد أن يشـاركها فيـه
 .وخاصة والدته

 الحب املثايل

  ترى الزوجة أن كل ما قـام بـه زوجهـا هـو مـن بـاب الواجـب ولـيس
 .تطوعا منه

 عده يف بناء حياتهيرى الزوج أن زوجته أهملته ومل تسا. 

إنكار فضل 
 الرشيك

 يعاين الزوج من ضغوطات يف العمل ال تساعده فيها زوجته. 

 تعاين الزوجة من ضغوطات يف مسؤوليات املنزل ال يقوم بها غريها. 

 القدرة معد
عىل التعامل 
 مع الضغوطات

 الزوجة ال تهتم بالجانب الجنيس وتعتربه واجب فقط. 

 تلبيـة أوة مع زوجته فيشعر بعدم االكتفـاء الزوج يشبع شهوته برسع 
 .الحاجة

  يعتقد بعض األزواج أن هدف الزواج الوحيد هو الحصول عىل االرتواء
 تكـرار أو ال يفضـل وجـود األطفـال أوواإلشباع الجنيس، وحتى يرفض 

 .إنجابهم

عدم تلبية 
الحاجات 

 أوالجنسية 
 الشهوانية

 ها بوالدهمالزوجة تقيض معظم وقتها يف تهديد أبنائ. 

 الزوج يطلب من الزوجة رعاية األبناء وهو ال يتحمل أي مسؤولية 

العناية 
 باألطفال

 الزوجة ترى أن والدي الزوج عبء وأنهم يتدخلوا بكل صغرية وكبرية. 

 ا من زوجته عىل حسـاب ًا وجهدًالزوج يرى أن والدة زوجته تأخذ وقت
 .رعاية شؤون األرسة

العناية 
 بالوالدين

 ال تكف عن الحديث والرثثرة والتنقل من موضوع آلخرالزوجة . 

  الزوج منشغل بجهاز التلفاز وال يتابع كالم زوجته وحتـى قـد ال ينظـر
 .إليها

 

 

مشكالت 
 االتصال
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  يوفره عىل حساب األرسةأوالزوج يرصف نقوده يف التدخني . 

 الزوجة تنفق املال يف كامليات عىل حساب األساسيات. 

تنوع املشاكل 
 اليةامل

  ،بعض األزواج ال يعرفوا خصائص رشيكهـم وال يهتمـوا مبعرفـة طباعـه
 التعامـل مـع رشيكـه بطريقـة عشـوائية مـام إىلولذلك يلجأ الرشيك 

 . حدوث سوء فهم بينهمإىليؤدي 

عدم التعارف 
 الكايف

  التسيب الكامل يف املنزل فال يضعوا قـوانني وال إىلبعض األزواج مييلوا 
 فراد األرسة وال يهتموا مبا يحدث يف األرسةيتابعوا شؤون أ

 التسيب

 يحمل بعض األزواج تصورات خاطئـة تعصـف بالحيـاة األرسيـة مـثال :
ا ًيعتقد الزوج إن زوجته ملكه وعليهـا إن تسـري كـام يريـده هـو متامـ

  . حتى التشاور معهاأووينفي إنسانيتها 

 يـع النسـاء وتعتقد بعض الزوجات إن زوجها ال بد أن يفضلها عىل جم
 .حتى عىل أمه، ولذلك تقع يف خالفات مستمرة مع والدته

التصورات 
الخاطئة فيام 
 يتعلق بالزواج

  يهتم بعض األزواج باملظاهر الخارجية للزواج ويهملـوا جـوهر الـزواج
وأسسه، لذلك نالحظ إن الزوج كثريا ما يقع يف خالفـات جوهريـة مـع 

 يرـيـد إن أومرـهـا، وـيـنىس زوجـتـه ـحـول زينتـهـا وجاملـهـا وأناقتـهـا وع
 .يتناىس نفسه

  ويف املقابل تهتم بعض الزوجات باملظاهر الفارغة فنجـدها تتـابع كـل
التطورات عند األقارب من حيث الرشاء، فإذا اشرتت واحدة كنب تريد 

 .أن تشرتي مثله، وإذا غريت غرفة النوم تريد تغيري غرفتها

االقتصار عىل 
 املظاهر

 جـل تحقيـق مصـلحة معينـة أوجاتهم فقط من يهتم بعض األزواج بز
 .مثل الرغبة الجنسية وال يهتموا بزوجاتهم يف األيام األخرى

  كذلك تهتم بعض الزوجات بزوجة لتحقيق مصلحة مـا مثـل الحصـول
 .عىل املال، وتهمله يف األوقات األخرى

االتكاء عىل 
املصالح 

 ).األنانية(

 يعرف حقوق رشيكـه ال يعرف الرشيك حقوق رشيكه وحتى وان كان 
فهو ال يعرف واجباته نحوه ولذلك يحدث الخـالف وتـزداد املشـكالت 

  .يف هذا اإلطار نتيجة التوقعات غري الواقعية

الجهل 
بالحقوق 
 املشرتكة
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  معظم األزواج اتفقوا منذ بداية زواجهم عىل إن تكون حياتهم سعيدة
لـزواج ثـم وعىل احرتام بعضهم، وقد يستمر ذلك لبعض األشهر بعـد ا

 .رسعان ما تبدأ الحياة الزواجية بالفتور

  ـدة ـات جدـي ـة بأنـشـطة وهواـي ـاة الزواجـي ـد يف الحـي ـاب التجدـي إن غـي
ومامرسات جديـدة وإضـفاء عامـل الحداثـة والجـدة والتشـويق عـىل 

 حياة روتينيـة جامـدة إىلالحياة يحلو الحياة الحلوة املفعمة بالنشاط 
  . تغيريأوتخلو من أي روح 

لتجدد غياب ا
يف الحياة 
 املشرتكة

  رغم إن الحياة الزواجية الناجحة حياة رصيحـة وتخلـو مـن الغمـوض
ولكن اإلنسـان ال يخلـو مـن بعـض األرسار التـي قـد ال يفضـل اطـالع 
رشيكه عليهـا، فمـثال يتـدخل بعـض األزواج يف حيـاة زوجتـه األرسيـة 

 .السابقة ويسألها عن عالقتها مع إخوتها وأخواتها

 ل الزوجة يف شؤون سابقة خاصـة مـر بهـا الـزوج مـن مثـل وقد تتدخ
 . مع الفتاة التي كان يفكر يف خطبتها من قبلهاأوعالقته مع ابنة عمه 

التدخل يف 
الشؤون 
 الخاصة

  ارتفاع منسوب األهداف التي يطلب تحقيقها إىليسعى بعض األزواج 
مور قد  توقع أإىلمن الزواج، لذلك يسعى هذا الزوج عىل سبيل املثال 

ال يستطيع الرشيـك انجازهـا وبالتـايل خلـل يف العالقـة بـني مـا ميكـن 
  .تحقيقه وما يقدر عليه

  توقـع رشاء منـزل وسـيارة إىلويف مثال آخـر تسـعى بعـض الزوجـات 
بوقت قيايس من قبل زوجها ولعدم قدرته عـىل تحقيـق هـذا الهـدف 

طرق غـري  يسعى لجمع املال بأوبالوقت املقدر يسعى للعمل اإلضايف 
ا لعـدم قدرتـه االلتـزام بأهـداف ًا وتـوترً يصبح أكرث ضـغطأومرشوعة 

 .زوجته ومتنياتها

ارتفاع األهداف 
 الزواجية

  تحـدث الخالفـات الزواجيـة بسـبب إن بعـض األزواج يتـذكروا ـمـايض
زوجاتهم ويتذكروا األخطاء املرتكبة يف ذلك الوقت، فعىل سبيل املثـال 

 ما بكذبة عىل زوجها واكتشـاف هـذه قد ترتكب بعض الزوجات خطأ
 

 

العيش باملايض 
 فقط



 187 الفشل يف التجربة الزواجية: الفصل التاسع

 

 

 السبب مثال عليه

الكذبة لذا يبقى الزوج يتذكر هذا الحدث ويتضايق من زوجته نتيجة 
 .ذلك وال يغفر لها سلوكها

  االهتامم مبايض الزوج وتحاسـبه إىلويف املقابل تسعى بعض الزوجات 
 أوعىل أخطاء ارتكبها من مثل قيامـه بالتحـدث مـع إحـدى الفتيـات 

 .إلحدى الفتياتانجذابه السابق 

  إن الكذب مل يرخص إال يف ثالثة كام يف الحديث الذي رواه مسلم عـن

 مـا رخـص يف يشء  الـلـهسمعت رسول : أم كلثوم بنت عقبة قالت
والرجـل , الرجل يقول القول يريد به اإلصالح: (من الكذب إال يف ثالث
). واملرأة تحدث زوجهـا, والرجل يحدث امرأته, يقول القول يف الحرب

 من الزوجة لتقوية روابط الحب وليدفع أوإمنا هذا الكذب من الزوج 
عنهام مشكالت الحياة الزوجية كأن ميدح الرجل زوجتـه ويقـول فيهـا 
كذا وكذا وهو ليس فيهـا مـن أجـل أن يكسـب قلبهـا ويلـني خلقهـام 

ا ـكـذلك اـملـرأة مـتـدح وـتـذكر محاـسـن زوجـهـ. ويزـيـد التـفـاهم بـيـنهام
وصفات مل تكن فيه وأخالقه وحسن رعايته ألوالده وبيته ولـو مل تكـن 

 .فيه من أجل أن متأل قلبه بالحب لها والتقدير واالحرتام

 الكذب املتكرر

 فيجـدون مـن الزوجـة مـا , وذلك بتدخل أهل الزوج يف شؤون الزوجة
ورمبـا , بنهم وأقل مـا تفعلـه هـو عـدم احـرتامهمأيكرهون من زوجة 

بن التـي ال تحـرتم وتتعاىل الشكاوي من زوجة األ,  من ذلكحدث أكرث
وعـىل الزوجـة أن . فتحدث مشاكل ويتنافر الزوجان,  أمهأوأبا زوجها 

وحسن , تصرب عىل ما يأتيها ويحصل لها من أم زوجها وذلك لكرب سنها
 .الظن بها

عدم احرتام 
الزوجة ألهل 

 أوالزوج 
 العكس

 ة ال تقوم بخدمـة زوجهـا مـن أجـل فكثري من النساء تدعي أنها مريض
 أو من أعـامل املنـزل أوجل التخلص من خدمته أ من أوكسب عطفه 

رشائه طعامه من خارج املنزل مـام يسـبب امللـل وكـره املنـزل للـزوج 
وإن عملها هذا يجر عليها املصـائب . وكره زوجته وعدم الجلوس معها

 . والتنافر والطالق يف النهاية
 

 

اصطناع املرض 
 امرضوالت
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 ًعـىل زوجتـه بـل يطعمهـا إذا أطعـم فعىل الـزوج أن ال يكـون بخـيال 
.  ينفقه عىل أهله له فيه أجرأوويكسوها إذا اكتىس فكل يشء يرصفه 

فعليها , فعىل الزوجة أال تكرث الطلبات عىل زوجها وهي ال تحتاج إليها
وال تكلـفـه مـبـا ال , اختـيـار الرضوري فـقـط وتطـلـب مـنـه ـقـدر الحاـجـة

ا ًوأن ال تكون من النساء الجاهالت التي تبذر ماله لتجعله فقري, يطيق
 .ا يف الدين من أجل أال يتزوج عليهاًغارق

بخل الزوج 
 ورشاهة الزوجة

  فعىل الزوجة الحرص التام عىل نظافـة املنـزل كـأن كـل يـوم عنـدهم
تراقـب األوالد عـن العبـث يف , مناسبة تنظـف األثـاث وتحـرص عليـه

تحرص عىل كـل مـا يسـبب لزوجهـا ,  يشء يف البيتتراقب كل, املنزل
كذلك الحرص التام عـىل نظافـة األوالد يف .  العصبيةإىل يجره أوالزعل 

امللبس والجسم، كذلك الزوج عليـه مـا عـىل الزوجـة مـن النظافـة يف 
امللبس والجسم وأال يظهر أمام زوجته إال بكل منظر جميل يف امللبس 

ن يتجمل لزوجته كام يجب أن تتجمل له  الرائحة فعليه أأو الجسم أو
 .ألنها أحق من يتجمل له من غريها

إهامل الزوجة 
لزوجها وإهامل 

 الزوج لزوجته

  واملالحظـة ,  الرعايـة واالرتـواءإىلإن الزواج مثل الكائن الحـي يحتـاج
فعـىل الـزوجني تجديـد . حتى يظل ممتعا بالحيـاة املرشقـة املتجـددة

وال . بالكالم اللـني الحلـو الطيـب بـالتلطف. الحياة ودفع امللل والسأم
إن التلطف والكـالم اللـني والبسـامت الضـاحكة هـي : يقول كل منهم

 . فجربها, تصلح للجميع: نقول. ألناس صغار وال تصلح للكبار

صمت الرجل 
 وصمت املرأة

  اسـتغاللها والكـذب أوفالزوج يتسلط عىل راتب زوجته بغـري رضـاها 
مرتبها الذي هو من حقها وليس له حق رشعي عليها حتى يحصل عىل 

 فيهـا ويعلـم أن الـلــهفعىل الزوج أن يتقي . فيه إال ما أعطته برضاها
نفقتها هي وأوالدها عليه وليس له حق يف راتبها إال ما أعطته برضاها 

 بعدم أووكثري من الرجال يهدد زوجته بالطالق . غري مكرهة عىل ذلك
 أو يقتطع منـه بـدون رضـاها أوعطيه راتبها  عملها إال أن تإىلذهابها 

 .يكرهها عىل ذلك
 

تسلط الزوج 
 عىل زوجته
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  بعض النساء كثريات التنكيد عىل زوجها ال تطيعه فيام يأمرها وتعانده
 الخـروج مـن املنـزل إىلمام يضـطر زوجهـا , إذا نهاها وترص عىل رأيها

 وخوفا من  ابتعادا عن وجههاأووعدم الجلوس فيه تخلصا من لسانها 
 .خلق مشاكل مع أوالده بسببها والبحث عن مكان يرتاح فيه

 تنكيد الزوجة

 ولكن الهوس يف الغرية والتشكك من كل , الغرية املعتدلة يشء مطلوب
يشء والنظر للزوجة بعـني الريبـة فهـذا مـا ميثـل لهيبـا يحـرق الحيـاة 

نـي ومن يزرع بـذور الشـك يج.  ال يطاقًالزوجية ويجعل منها جحيام
 .والغرية الشديدة بهذه الصورة أساسها الشك وسوء الظن. مثار الشوك

  إن غرية النساء هي من أشد أسباب املشـاكل الزوجيـة فـاملرأة الغيـور
تعكر صفو الحياة الزوجية بكرثة أسئلتها لزوجها عن خروجـه وأمـاكن 

وعمـن , وعمن رأى وأين كان ومع من يـتكلم بـالتلفون. ذهابه وإيابه
 آخـره فعـىل إىلدهم وعام يوجد يف جيبه من صـور وأرقـام يجلس عن

 املرأة التي زوجت هذا الرجل بقناعة أن تثق بزوجهـا وال تـدع مجـاًال
وعىل الزوج أن يرتفق بزوجته وال يقـرتب .  الشكوك يف قلبهاأوللظنون 

 . الظن التي عندها الغريةأومن مواطن الشك 

 الغرية

 

 ة وتصحيحهامفاهيم خاطئة يف الزواج واألرس

فيام ييل أهم تلك املفاهيم الخاطئة التي قد يحملها األزواج واآلباء وتؤثر يف طبيعة 

 .حياتهم
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الرقم املفهوم الخاطئ تصويب املفهوم

الشجار جزء طبيعي من الحياة وال ميكـن أن يخلـو مـن 

حياة زوجني وهو ظاهرة طبيعية ما مل يسـتفحل ويـؤثر 

دتهم، وقد يزداد يف مرحلـة مـا عىل وظيفة األزواج وسعا

من الحياة الزوجية نتيجة تغريات يف الخصائص النامئيـة 

 .لألزواج، وعىل األزواج أن يفهموا ذلك

األزواج يجب أن يبقوا 

مرسورين وعليهم أن ال 

 .يتشاجروا

1 

ن يكون أ جهد يومي من كال الزوجني، وإىلالزواج يحتاج 

اخي يف إهـامل هنالك حل للمشاكل بشكل مشرتك، والرت

 أثـار سـلبية إىلمتطلبات الحياة الزوجية اليومية يـؤدي 

 .الحقا

الزواج السعيد يحدث 

بشكل تلقايئ وال يحتاج 

 . جهدإىل

2 

االنفتاح والرصاحة مرغوبة لكن ميكـن أن تـؤذي الـزواج 

: مـثال( مبشاعر هدامة أوإذا استخدمت بطريقة عدائية 

التجاعيد والشيب بدأت : قول الزوج لزوجته مصارحا لها

 ).تظهر يف وجهك، يبدو أنك كربت

اآلباء يجب أن يكونوا 

 .صادقني يف كل األوقات
3 

االختالفات ال ميكن تجنبها وهي مفيدة يف تعدد وجهات 

كقـول الـزوج (النظر مـا مل يـرتبط بهـا تجـريح شـخيص 

عمـري مـا ناقشـتك يشء إال تخـالفيني : مخاطبا زوجتـه

 ).وأنت ال تفهمي

 السعداء إذا األزواج

اختلفوا يف الرأي يعني 

أنهم يكرهوا بعضهم 

 .ويجب أن ال يتشاجروا

4 

ـمـن املـسـتحيل أن يـكـون التـطـابق ـبـني اـلـزوجني يف ـكـل 

 .يشء

األزواج يجب أن يتفقوا 

يف وجهة نظرهم، مبعنى 

 .التطابق يف كل يشء

5 

التطرف يف األنانية غري مرغوب به ومطلوب العمل عـىل 

ا ًطرف لآلخر، وأن ال يكون الرشيـك تابعـتلبية مطالب ال

 .الخاصة بهشخصيته لآلخر، فلكل زوج 

األزواج يجب أن ال يكونوا 

أنانيني وال يفكروا 

 .بحاجاتهم الشخصية
 

6 
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الرقم املفهوم الخاطئ تصويب املفهوم

ـكـل ـمـن اـلـزوجني لدـيـه بـعـض الـصـواب وبـعـض الخـطـأ 

 كـل الخطـأ، وحتـى ال يـتم ـلـوم أوولـيس كـل الصـواب 

ـلـك توزـيـع ـشـخص مـعـني يف األرسة يـجـب أن يـكـون هنا

للمسؤوليات بني أفراد األرسة بغض النظر عـن املسـؤول 

 .الرئييس يف املشكلة، واملهم البحث عن حل للمشكلة

عندما يكون هنالك جدال 

 تكون وجهة نظر ادامئً

أحدهم صحيحة واآلخر 

 .خاطئة

7 

أـكـرث يشء ـيـؤثر يف اـلـزواج ـهـو االتهاـمـات النابـعـة ـمـن 

 .األخطاء املاضية

 مفيــد، الرجــوع للــاميض

عندما تكون األمور الحالية 

 .ليست جيدة

8 

ليس من الرضوري حتى يكـون الـزواج ناجحـا أن يخلـو 

 .الزواج من صعوبات جنسية

العالـقـة الجنـسـية الجـيـدة 

 زواج إىلبني الزوجني تقود 

 .ناجح

9 

السلوك غري اللفظي الغامض ممكن أن يفرس بـأكرث مـن 

واصل اللفظـي طريقة ويجب أن يستفيد الزوجني من الت

 .والنقاش رضوري حتى ال يحدث سوء فهم بني الزوجني

ــوا  ــىل األزواج أن يفهـم ـع

سلوك بعضهم غري اللفظي 

ــن  ــد ـم ــة للتأـك وال حاـج

 .األشياء األخرى اللفظية

10 

ـمـن الـصـعب أن تتـغـري الزوـجـة ـكـام يرـيـد اـلـزوج بـكـل 

املجاالت والعكس صحيح فيام يتعلق بالزوج، فمتطلبات 

اتها تتغري مـع الـزمن، ومتطلبـات الـزواج الحياة وتعقيد

كذلك تختلف مع الزمن حسب دورة الحياة التـي ميـروا 

 .بها

يجب أن يتغري كل زوج 

مثلام يريد اآلخر أن يصبح 

 .ويسهل عليه ذلك

11 

 .األدوار املوكولة للزوجني متنوعة وكثرية التغيري

 

 

 

ـه أن يـعـرف  ـل زوج علـي ـك

 .دور اآلخر بشكل كامل

 

12 
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الرقم املفهوم الخاطئ تصويب املفهوم

 

ـةإن ا ـد " :لفـكـرة القائـل إذا وـجـد األطـفـال يف األرسة فالـب

هي فكرة غري صائبة، ألنه ملـاذا " للزواج من االستمرارية

 ال ذنـب لهـم بـه، وقـد يعـيش اًتم تحميل األطفـال وزر

األطفــال يف أرسة مطلقــة يف وضــع أحســن مــن أرسة 

 .مفككة

 اًإذا مل يكن الزواج ناجح

فإنجاب األطفال ينقذه، 

 عليه من ويجب اإلبقاء

 .أجلهم

13 

 

 

 

 

 خرافات أخرى حول الزواج غري الناجح

 .الخالفات تعني بأن الزوج ال يحب الرشيك -1 

 .الخالفات التي تقع باملصادفة بسبب الجنس ال تناسب األزواج -2 

 .ال لألزواجّ عالج فعإىلالخالفات حقيقة تحتاج  -3 

 هو قام بأشياء أفضل الخالفات تظهر عيب الزوج وبأنه غري ملتزم بحل الخالف، وإذا -4 

 .فهذا يعني أن الخالف لن يحدث

ا والرغبة يف ًا تحدث بسبب ثالث قضايا وهي الرغبة يف أن يكون أكرث شبابالخالفات دامئً -5 

  .ن يكون أكرث جاذبية ووجود شخص يف حياة الرشيكأ

 .الخالفات غري املفهومة وغري الواضحة لن تؤثر يف الزواج -6 

  .ن يبقوا متزوجنيأفضل هو دامئا بعد الخالف فإن الخيار األ -7 

 .بعد الخالف فإن الخيار األفضل هو دامئا بأن يطلق الزوجني -8 

 .الطريقة األفضل للتعامل مع الرغبة باالنفصال الزواجي هو الصفح والنسيان -9 

 .ال ميكن للخالف أن يحدث إال عندما يدخل طرف خارجي يؤثر يف حياة الزوجني -10 

لم أكرث هو غالبا الذي يفوز فيها، لكن ليسعندما تثور الخالفات الزوجية، فإن الذي يتك
.رشطا أن يكون هو األصوب
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 .زواجية طبيعية ومتوقعة للرجالالسلوكيات خارج العالقات ال -11 

ن يكون مقتنعا بأن الخالف لن أالزوج الذي يضحي بذاته هو يتجنب الرصاع ميكن  -12 

 .يحدث يف زواجه

 .الزوج الذي لديه خالف من املحتمل أن يتزوج الشخص الذي لديه خالف -13 

 .الخالفات تحدث فقط يف الزواج السيئ -14 

 .ةالخالفات تحدث فقط عند نقص الحميمة الزواجي -15 

 .خيانة الزوج األكرث احتاملية إلنهاء الزواج بعد اكتشاف ذلك -16 

 فوائد املشاكل الزوجية

  الفوائد اإلميانية للمشاكل الزوجية-أ

 :ومن أهمها

 املشاكل الزوجية بهذا املنظار وكانا حريصني عىل إىل إذا نظر الزوجان :تكفري الذنوب -1 

وينظران , رفا كيف يتعامالن مع املشكلةع,  تعاىلالـلـه إىلالتطهر من ذنوبهام والتقرب 

وال شك , إن املصائب تكفر الذنوب. إليها عىل اعتبار أنها مساحة من مساحات ذنوبهام

, وإن مل يتوفر معها الرضا بالقدر, يف أن املشاكل الزوجية من االبتالء وتكفري الذنوب

 .ولكنه لو توفر لزاد التكفري ومحو الذنوب

ن املشاكل الزوجية تكفر الذنوب فكذلك هي تزيد يف الحسنات  وكام أ:مضاعفة األجر -2 

 تعاىل يعطي الزوجني عليهام الـلـهفإن ,  مشكلة عائليةأووكل خالف زوجي , واألجر

 .األجر العظيم

ولو , ومن االبتالء املشاكل الزوجية,  ابتالهاً تعاىل إذا أحب عبدالـلـه إن :الـلـهمحبة  -3 

 وابتالئه املشهور مع فمن آدم . ا أنهم قد ابتلوا بأرسهمتتبعنا حياة األنبياء لرأين

,  وابتالئه مع زوجته وابنه نوح إىل, زوجته يف الجنة وابنيه عندما قتل أحدهام اآلخر

 فزوجته,  تعاىل به من أن زوجته سارة مل تنجب له الولدالـلـهوما ابتاله ثم إبراهيم 
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وابتالئه يف أبنائه ورميهم  فيعقوب ,  وابتالئه بزوجته الكافرةثم لوط , بهاجر

,  ومعاناته األرسية املعروفة مع أمهثم موىس , ُيف الجب لشقيقهم يوسف 

 وقد جاء من أم بال أب وذلك بحد ثم عيىس , وكيف أنه نشأ يف بيت ال أب فيه

 . ومواقفه مع زوجاته معروفة وواضحةثم محمد , ذاته فتنة وابتالء

فيصححا ,  ليؤدبهامأو تعاىل الزوجني ليختربهام الـلـه يبتيل ًا أحيان:للتأديب والتمحيص -4 

ِوليبتيل الـلـه ما يف (: كام قال تعاىل, املسار الزوجي بعد زوال املشكلة التي بينهام َ ُ َ ِ َ ْ َ ِ َ

ُصدورِكُم وليمحص ما يف قلوِبكُم والـلـه عليم ِبذات الصدوِر ُ ُُّ ٌ ْ ِ ِْ َ ِ َِ َ َُ ُ َ ََّ َ ُ  ].154: آل عمران[ )ُ

وهذا ,  تبارك وتعاىل الزوجني ليخترب مدى شكرهام له جل وعالالـلـهوقد يبتيل : الشكر -5 

وإن كان ابتالء األخذ واملنع ميكن أن يكون فيه ,  يف ابتالء العطاء واملنحةاًون واضحيك

 . الشكر ولكنه األصل يف العطاء واملنحة

فقد ,  تعاىل يبتيل الزوجني من أجل أن يسمع دعاءهامالـلـهإن : الدعاء واالستغفار -6 

 الـلـهو,  تعاىلـلـهال تعاىل مقرصين يف عالقتهام مع الـلـهيكون الزوجني معرضني عن 

 تعاىل شكواه الـلـهفيسمع , يحب أن يسمع من عبده أنه محتاج إليه فيدعوه ويسأله

 . وترضعه

ألن الدنيا ليست دار قرار وال , رؤية الزوجني للدنيا رؤية حقيقية: التذكري بحقيقة الدنيا -7 

 الدنيا إىليطمنئ واألصل يف اإلنسان أن ال , وإمنا هي دار بالغ ووسيلة لآلخرة, دار متاع

ولهذا فإن املنغصات للحياة الزوجية كأنها جرس إنذار , فيفوت عليه التحصيل لآلخرة

 .للزوجني لتوقظهام من غفلتهام فيستعدا لآلخرة

 : الفوائد الشخصية للمشاكل الزوجية-ب

, وتنمية مهارتهام, هي املنافع التي تعود عىل شخصية الزوجني والتي منها تطوير ذاتهام

وجعل الحب , تدريبهام عىل بعض القيم والسلوكيات من خالل تعرضهام للمشاكل الزوجيةو

األهداف  - الوقاية املستقبلية -الخربة والتجربة: نذكر منها...يزيد بينهام، وهي فوائد جمة

 إىل االلتفات -املصارحة وحسن الحوار - مهارات سلوكية-  السلبيات واإليجابيات-املشرتكة

 .النفس
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 : فهيهوامل التي تجعل الخالفات الزوجية بنائالع

 اًعوامل تجعل الخالف هدام ًعوامل تجعل الخالف بناء

  رصاحة كل من الزوجني يف التعبري عن

  مشاعره السلبية نحو اآلخر وقبولها دون

 . عداوةأو غضب 

ظهور العـداوة الرصيحـة وغـري الرصيحـة يف 

مواقف الخالفات حيث يهاجم كـال الـزوجني 

 .آلخر ويحتقرها

تقبل كـال مـنهام النقـد املوضـوعي وتقـديم 

 .النصح

عدم نسيان كل منهام ملا لديه من معلومات 

 إيذائـه أو سـمعته إىلعن اآلخـر يف اإلسـاءة 

 .اً بدنيأو اًنفسي

 تحديد أسـباب الخـالف ومعرفـة إىلسعيهام 

نـقـاط االـئـتالف واالـخـتالف يف املواـقـف ـثـم 

ـيام ـه يـعـذر ـكـال ـمـنهام اآلـخـر ـف ـا فـي  اختلـف

 ويتعاون معه يف عالج الخالف

 اـسـتخدام كالـهـام ـملـا لدـيـه معلوـمـات ـعـن 

 . إيذائهأواألخر لإلساءة إليه 

تحمل بعضهام عند الغضب وانتظـاره حتـى 

يذهب الغضب ثم يناقشه بهدوء يف أخطائه 

 .وينصحه ويعامله معاملة العاذر

تكـبـري ـكـال ـمـنهام املـشـاكل الـصـغرية بـطـرح 

ـاب ـكالت ـس ـى مـش ـات حـت ـة الخالـف قة لتغذـي

 .تستمر أطول فرتة

اهتاممها بعالج مشاكلهام أكرث من االهـتامم 

بإثبات خطر الزوج اآلخر وتحميله املسؤولية 

 .وتربئة نفسه

ـا  االـسـتهانة باملـشـكلة والـسـلبية يف مواجهتـه

ـلح  ـض الـص ـل ورـف ـل لـه ـل ـح ـفيه ـك  أووتـس

 .التفاوض

 مراجعة كال منهام لنفسه بعد وإعادة النظـر

يف املـشــاعر واألفـكــار نـحــو اـلــزوج األـخــر 

واجتهاده يف أن يكون معـه ونسـيان كـل مـا 

 .كان من خالف

العناد والخصام والتهديد والهجر واالنفصـال 

 اـلــزواج ـبــأخرى والتوـقــف ـعــن القـيــام أو

 .بالواجبات الزوجية نكاية بالزوج اآلخر
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 وصايا أساسية للوقاية قبل وأثناء وبعد حدوث الخالف

 :أمور يجب فهمها تقلل من حدوث الخالف  )أ(

 ز ما بني الخالف وسوء الفهم، فكثريا من املشكالت تكون نتيجة سوء فهم وليس خالف ّمي

 .متأصل

  تلومها أكرث مام تستحقأوحاسب نفسك باستمرار عىل تقصريها وبنفس الوقت ال تجلدها . 

  الضيق من أوتنرش الخالف اعمل عىل حرص الخالف بينك وبني رشيكك وبقدر اإلمكان ال 

 .رشيكك لآلخرين

  ال تخرج بتعميامت مبالغ فيها من قضايا بسيطة حدثت معك، وتعامل مع األحداث كام

 . تهويلأوهي دون مبالغة 

  اسمح لرشيكك بالتعبري عن وجهة نظره واستمع له جيدا، حتى يفهم نفسه ويصبح واعيا

 .فيقدره ويعرتف مبسؤوليته عن ما قام بهلذاته وبنفس الوقت يرى أن هناك من يستمع له 

 ًا أمام عينك، وركز عىل عالقتك برشيكك أكرث مام تركز عىل ال تجعل الحقوق مائلة دامئ

 .االهتامم بهذه الحقوق التي قد تفرس بأكرث من طريقة وتفهم بأكرث من وجهة نظر

 رجولتك، ولكن ا منًا إن تعرتف بخطئك حتى لو كنت رجال، وهذا ال يقلل بتاتًليس عيب 

العيب هو اإلرصار عىل ارتكاب الخطأ واالستمرار يف القيام به، فاالعرتاف بالخطأ خري من 

 . التامدي يف تنفيذهأوالتباهي به 

  الغضب، فقد ال يتمكن الرشيك أوأصرب عىل طبائع رشيكك املجبول عليها، مثل الغرية 

 .نها بشكل تدريجيبرسعة من التخلص منها، ويحتاج ملساعدتك حتى يتخلص م

  ه، لك من صفات يف رشيكك، فقد تجد من هو أجمل وأفضل منالـلـهارىض مبا قسمه 

 . خريا منهالـلـهوقد تتمنى أن يكون مكان رشيكك، ولكن تذكر من ترك شيئا هلل عوضه 

 ا لتحقيق السعادة، فهو وسيلة من الوسائل املعينة عىل ًا رئيسيًاعلم إن املال ليس سبب

 .ا من األزواج عاشوا الحياة السعيدة ومبال قليلًسعادة وليس رشطا لها، فكثريتحقيق ال

 غض الطرف عن الهفوة والزلة والخطأ غري املقصود. 
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 :وصايا أساسية للوقاية قبل حدوث الخالف)  ب(

  رشيكك مهام قالال تقاطع. 

 ًمن االهتامم فقط بنقاط االختالفركز عىل نقاط القوة واالتفاق بدال . 

  فرق بالخالف ما بني الرأي الذي ميكن النقاش فيه وتقبل رأي الطرف اآلخر، وبني الحقيقة

 .التي ال يختلف عليها اثنان ويجتمع الناس والعلم يف تقريرها وال نقاش حولها

 ف رحمة أحيانا يساعد يف تلطيف األجواء وتحسينها، ولكن املهم عدم اعلم أن وقوع االختال

 .التجريح واإليذاء عند وقوع الخالف وعدم التصيد يف املاء العكر وقتها

  ال تؤمن بفكرة املنترص واملهزوم داخل األرسة، فأنت ورشيكك تكمالن بعضكام فإذا تضايق

 .تضايقت أنت، وإذا انترص انترصت أنت

 تجميع أخطائه من أجل محاسبته مرة واحدة، بل إىل عىل رشيكك وال تعمد ال تحمل غال 

 . بأول نحوهسامحه واعف عنه، ونظف صدرك أوالً

  اعلم أنه ليس رضوريا االتفاق بينك وبني رشيكك يف كل املجاالت، ولكن املهم االتفاق عىل

اق كامل، واترك لرشيكك معظم القضايا يف الحياة، فال تضع العقبات يف كل نقاش بحثا عن اتف

 .فرصة التعبري عن الرأي بحرية وبدون قيود

 وزع األدوار بينك وبني رشيكك، وال تعمل عىل تحمل املسؤولية يف كل مجاالت الحياة وحدك. 

 ا عليها، وشجعه عىل شجع رشيكك عىل اتخاذ قراراته من تلقاء نفسه، حتى لو مل تكن موافًق

 .اجته لك، فال تقف موقف املتشفي عىل ما حدث معهتحمل مسؤولياتها، وساعده عند ح

  تذكر رشيكك يف املصائب واآلالم واألمراض واألحزان، وقف بجنبه وتعاطف معه وقدم له

 .الدعم الذي يتوقعه منك وأكرث من ذلك

 ال تستمع لوسائل اإلعالم التي تصور يف معظم األحيان العالقة بني الزوجني بالظلم واالستبداد. 

 مع الجريان الذين أو بيتك نتيجة جلسات فارغة مع بعض األصدقاء يف حصص الفراغ ال تهدم 

 .ال يقدسون الحياة الزواجية وال يقيمون وزنا لألرسة
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 ال تدخال يف مناقشة مستمرة حول موضوع القوامة . 

 ال تهميل زينتك لزوجك وال تهمل زينتك لزوجتك مهام بلغتم من العمر. 

 املحسوبة وابتعد عن أو املدروسة أوة العنيفة وغري املوزونة ابتعد عن الكلامت الحاد 

 . األقاربأو سبب األرسة أوالكالم الفاحش 

 ابتعد عن الكلامت التي تثري الجروح العاطفية.  

 :وصايا أساسية تفيد الزوجني ميكن لهام التعامل بها عند حدوث خالف ما)  ج(

 شكالت التي تحدث تكون نتيجة وجهات ّفرق بني وجهة النظر والحقيقة فكثريا من امل

نظر لدى أحد الرشيكني وليست حقائق، ولذلك يجب أن يحرتم كل رشيك وجهة نظر 

 أورشيكه مهام كانت وهذا ال يعني قبولها إطالقا، وبنفس الوقت ال نقاش يف الحقائق 

 .األمور املتفق عليها

  تفتح ملفات قدمية تم  آخر لإىلحدد موضوع الخالف وال تهوله وال تنتقل من خالف

 .إغالقها منذ فرتة

 مهام كان رشيكك مخطئا احرتم وجهة نظر رشيكك واستمع له بكل جوارحك. 

  الحوار وال تبدأ بالتحدث عن سلبيات مطبوع عليها أوتحدث عن ايجابيات يف النقاش 

 .رشيكك ال يستطيع تغيريها

 ن إلنفوس وتربد األعصاب فال تبادر يف حل الخالف وقت الغضب وإمنا تريث حتى تهدأ ا

 .الحل يف مثل هذه الحال كثريا ما يكون متشنجا وبعيدا عن الصواب

 

 

 

 

 

ال ينبغي للزوج أن يضيق عىل زوجته يف زيارتها ألهلها إىل حد: همسة يف أذن الزوج
القطيعة ؛ألن يف ذلك حمًال لزوجته عىل مخالفته وكرهه والنفرة منه ال سيام إذا كانت

 الزوج بحسن هالـلـوحيدة يف البيت وكان الزوج كثري الغياب عن بيته، وقد أمر 
 تعاىلالـلـهو. العرشة لزوجته وليس منعها من زيارة والديها من املعارشة باملعروف

 .أعلم
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 ا حل الخالف إذا تشبث كل ً فإنه من الصعب جد؛رضورة التنازل عن بعض الحقوق

 .الطرفني بوجهة نظره وكام يفرس املوضوع من إطاره الخاص

  بد إن الطرف اآلخر سيتأثر  العمل عىل حلها فالأوإذا قام احد الزوجني بتهوين املشكلة

 .وسيقلل من الخالف

 للوم عىل رشيكه متخليا من أي مسؤولية، كلام أدى ذلك كلام كان أحد الرشيكني يضع ا

 . وجود أرسة بها قائدين متنازعني باستمرارإىل

 كلام تدخل اآلخرون وبطريقة فوضوية كلام استمر الخالف وتضاعف. 

  كلام ساهم الرشيكان يف مقاطعة بعضهام أثناء الحوار واملناقشة مهام كان وجهة نظر

 .فهم الرشيك، وأدى لعدم التواصل بني الرشيكنيالرشيك، كلام أدى ذلك لعدم 

  ،قارن رشيكه بشخص من نفس جنس رشيك، أوكلام قارن أحد الرشكاء نفسه باآلخرين 

 .كلام كان ذلك مدعاة لخلق احتقان أكرث بني الرشيكني

  من الـلـهكلام كان الرشيك ميتلك الرضا والقناعة برشيكه دون غريه، والرضا مبا قسمه 

 .د وجاه، كلام ساعد يف حل الخالف برسعة داخل األرسةمال وأوال

  العفو والتسامح واالعرتاف بالخطأ، كلام ساعد ذلك يف إىلكلام كان أحد الرشكاء مييل 

 .تقليل الضغط بني الزوجني

  ،كلام صرب أحد الرشيكني عىل سوء خلق رشيكه، وسلوكه غري املقبول، ومل يكن هجوميا

 .رشيك بتغيري سلوكه من تلقاء ذاته مع الزمنكلام ساعد ذلك أن يقوم ال

 :وصايا أساسية بعد حدوث الخالف)  د(

 كن متسامحا وال تكن حاقدا وتظهر غضبك وانفعالك املبالغ به. 

  سبب الخالف واعمل مع رشيكـك عـىل عـدم تكـرار حدوثـه، فـإذا كـان سـبب إىلتعرف 

ِيا أيهـا الـذين آمنـوا إن ( :الخالف حديث نقله شخص فتبني من ذلك، قال سبحانه وتعاىل ُ َ َ ِ َّ َ ُّ ََ

ِجاءكُم فاسق ِبنبأ فتبينوا أن تُص َِ ُ ََّ َ ََ َ ٍَ ٌ ْ َيبوا قوما ِبجهالة فتصِبحوا عىل ما فعلتم نَادمني َ ِ ِ ٍْ ُْ ُْ َ ََ َ ُ َ ًَ ََ َ ْ َ ُ}49/6{( 

 ]6: الحجرات[
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 ناقش مع رشيكك وبهدوء أثر املكان والزمان والظرف الحايل يف حدوث الخالف. 

  اهتم بنقاط االتفاق مع رشيكك واعمل عىل تعزيزها وتدعيمها واتفق قدر اإلمكان حول

 .نقاط االختالف

 مسؤولية جزء مام حدث بينكامال تتهم النوايا، وكن شجاعا وتحمل . 

  اشرتكوا باملشكلة وحدوثها بني لهم أن املشكلة قد حلت، وال تخوض أوإذا علم آخرون ّ

 .كثريا يف التفاصيل

  السخرية منه، بل قم بتغيري أوال تهتم بتوبيخ رشيكك عىل ما حدث، وال تهتم بتجريحه 

 وتهدئ النفوس، وقدم خاللها املكان مع رشيكك والخروج بنزهة قصرية تخفف املضايقات

 .هدية بسيطة لرشيكك، تعرب فيها عن محبتك والتزامك باالستمرار معه

  كن هادئا بعد حدوث املشكلة واستمع لرشيكك بكل جوارحك وال تكن مترسعا لتظهر

الخطأ يف حديثه، وحتى لو تحدث بكالم خاطئ استمع له وتفهمه من وجهة نظره وليس 

 .اص بكمن إطارك املرجعي الخ

  ال تكن متعجرفا وتظهر عدم رغبتك بحل الخالف، حتى يبدأ هو بذلك، تطوع لحله، فهذا

 .سيجعلك أكرب من وجهة نظر رشيكك وسيحرتمك أكرث

  ال تحمل الخالف أكرث مام ينبغي فتسعى لحل خالفات سابقة وقضايا مل تتفقوا عليها مع

دوث خالف مستقبال، وما دورك هذا الخالف، ولكن تحدث حول ما ميكنك عمله لتقليل ح

 .واستمع لرشيكك عن دوره يف الخالف وبعده

 ال تيأس من حل الخالف مع رشيكك بل حاول املرة األوىل والثانية والثالثة، حتى يرىض. 

  إذا علمت أن ). لكن املهم أن يتم النقاش حولها(أخر النقاش يف املشكلة لوقت آخر

 . زيادة الفجوة بينكامإىلاالستمرار يف الحديث عنها سيؤدي 



 

  

 

 

 

 الفصل العارش

 قضايا ترتبط باالختيار الزواجي

 

 :ويشتمل النقاط التالية 

 تعدد الزوجات 

  النشوز 

 غالء املهور 

 عمل املرأة 

 العاملة املنزلية 

 الضوابط الرشعية يف الجامع 
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 تعدد الزوجات

  الجامعة يف الدرجة األوىل، مع  مصلحة إىلنظرة اإلسالم للحياة نظرة شمولية، فهو ينظر

 .عدم إهامله ملصلحة الفرد

 ًيف املجتمع العريب، وكان للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء دون اكان تعدد الزوجات قامئ 

 وضوابط حتى تتحقق املصالح ًاحد، فحدد اإلسالم ذلك بأربع نسوة ووضع للتعدد رشوط

 . ُاملنشودة، وتدرأ املفاسد املتوقعة

 إبراهيم ويعقوب وداود وسليامن وغريهم من األنبياء واملرسلني عليهم الـلـهبي ّعدد ن 

 .وعىل نبينا أفضل الصالة وأتم التسليم

  ا من الكنيسةًيدل عىل تحريم التعدد، وإمنا كان التحريم محدث). اإلنجيل(مل يرد نص رصيح يف. 

 لرفع املستوى إن مبدأ تعدد الزوجات الرشقي نظام طيب : "يقول جوستاف لوبون

ًاألخالقي يف األمم التي تأخذ به، ويزيد األرسة ارتباطا، ومينح املرأة احرتاما وسعادة ال  ً

ًتراها املرأة يف أوروبا، حيث تتزوج زواجا رشعيا وال تقع يف عالقات آمثة، ولست أدري عىل  ً

بل إنني  - نظام تعدد الزوجات -أي أساس يبني األوربيون حكمهم بانحطاط ذلك النظام 

 ."ًأرى أن هناك أسبابا تحملني عىل إيثار نظام التعدد عىل ما سواه

 األصل يف تعدد الزوجات اإلباحة. 

 يف حقه إذا اًيتغري حكم التعدد بحسب حال الرجل الراغب يف التعدد، فقد يكون حرام 

 إذا كان فيه تحقيق ملصالح ًاعرف من نفسه عدم القدرة عىل العدل، وقد يكون مندوب

 .ضافية فوق مصلحة الزواج برشط القدرة عىل العدلإ
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 َوإْن خفتم أالَّ تُقسطواْ يف اليتامى فانكحواْ ما طاب لكُم (: دليل إباحة التعدد قوله تعاىل ْ ْ َْ َ َُ ُ َِ َِ َ َُ ِ َْ ِ ِ َ

َمن النساء مثْنى وثـالَث ورباع فإْن خفتم أالَّ تَعدلواْ فواحدة أو ما ْ َ ِّْ ُ َ ََ ًَ َ ِ َِ َ َُ ِْ َْ َُ ِ َ َُ َ َ ملَكْت أميانُكُم ذلك َِّ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ

ُأدىن أالَّ تَعولواْ  َُ َ  .]3: النساء [)}4/3{َْ

 :فوائد التعدد للزوجة

 ة متوازنة تشمل رعاية مصالح جميع النساء، العوانس واملتزوجاتن نظرة اإلسالم عادلإ -1 

ألرامل واملطلقات، فوجود التعدد يتيح فرصة أكرب وأيرس لزواج العوانس واملطلقات وا

 .الطبيعي). العرض والطلب(وذوات الحوائج، حيث يخضع الزواج فيه لقانون 

، وذلك يسبب لهن الحرج،  بقاء عدد كبري من النساء دون زواجإىلمنع التعدد يؤدي  -2 

 الوقوع يف الحرام، وساعد عىل انتشار الزنا، وتسبب يف ضياع إىلوالضيق، ورمبا أدى 

 .النسل

 يجمع بني رغبة الزوج يف - مرضهاأوكعقم الزوجة -التعدد حل وسط يف بعض األحوال  -3 

ينجب األوالد وبقاء الزوجة مستمتعة بحقوقها وحياتها الزوجية، ويتزوج زوجها بأخرى 

 .منها

 من مسؤولية الزوج يف غري نوبتها مام يعطيها -السيام العاملة –التعدد يعفي املرأة  -4 

 مامرسة أو يف طلب العلم، أو من الوقت للقيام مبسؤولياتها الكثرية يف البيت، اًمزيد

 .هواياتها

 :فوائد التعدد للزوج

 كانت أووجة واحدة، التعدد فيه حفظ للزوج من الحرج والعنت، إذا مل تكن تكفيه ز -1 

 . زوجة تكون معه يف سفرهإىلطبيعة تقتيض كرثة األسفار فيحتاج 

تفاوت القدرة عىل اإلنجاب بني الذكر واألنثى، إذ ينتهي استعداد املرأة للحمل ببلوغها  -2 

 ما بعد إىل، بينام يستطيع الرجل اإلخصاب اًغالب).  الخمسنيأوالخامسة واألربعني (

 ).الستني(

لفة واملحبة بني الزوج ونسائه، إذ ال تأيت نوبة الواحدة منهن إال وهو يف شوق زيادة األ -3 

 .إليها، وهي كذلك يف اشتياق إليه، وكل زوجة تحرص عىل التودد للزوج والقيام بحقوقه
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 اإلهامل لزوجها، أو ملا قد يقع من الزوجة من سوء الخلق اً ناجعاًيعترب التعدد عالج -4 

تها وصيانة ألوالده منها ويتزوج زوجة ثانية تعوضه ما يفقده فيبقي األوىل حفظا لعرش

 . من الحب والحنان والرعاية واالهتامم

 رشوط التعدد

 : تعاىل تعدد الزوجات، وقرصه عىل أربع، واشرتط إلباحته رشطانالـلـهأباح 

َفانكحواْ ما طاب لكُم من النساء مْثنى (: العدل وعدم الخوف من الظلم فيه، قال تعاىل -1  َِّ ِّ َ َُ َ َ َ َ ِ َ

ًوثـالَث ورباع فإْن خفتم أالَّ تَعدلواْ فواحدة َ ِ َِ َ َُ ِْ َْ َ ْ َُ ِ َ ُ َ فمنع من : (قال الضحاك وغريه. ]3: النساء[)َُ

وذلك دليل عىل وجوب .  ترك العدل يف القسم وحسن العرشةإىلالزيادة التي تؤدي 

 الـلـهكان رسول . العدل املطلوب هو العدل الظاهر املقدور عليه).  أعلمالـلـهذلك، و

متلك وال م هذا قسمي فيام أملك، فال تلمني فيامالـلـه«:  يقسم فيعدل ويقول 

 . يعني القلب»أملك

 وفق -ومنها النفقة : القدرة عىل القيام بالواجبات الزوجية املشرتطة يف الزواج عموما -2 

: ، ومنها والقدرة عىل مامرسة الحياة الزوجية وعفاف الزوجة لقوله -النظرة الرشعية 
 .»... يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج«

 :النشوز

 :  وحكمهلنشوزتعريف ا

 .جمع نشز، ويطلق عىل املكان املرتفع: النشوز: تعريف النشوز يف اللغة

 الـلـههو كراهية أحد الزوجني لآلخر، وامتنـاعه عن أداء الحق الذي أوجبه : ويف الرشع

 . تعاىل عليه لآلخر

ظلم : النشوز بغري سبب مرشوع محرم عىل كل من الزوجني؛ ملا فيه من: حكم النشوز

 إظهار أو املامطلة يف بذله، أو عليه، الـلـهطرف اآلخر باالمتناع عن تأدية حقه الذي أوجبه ال

االعتداء وإلحاق الرضر واألذى املعنوي والحيس .  أذىأوٍّ إتباعه مبن أوالكراهة يف هذا البذل، 

 .بالطرف اآلخر
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 عن طاعته، هو كراهية الزوجة لزوجها وتعاليها عليه وامتناعها: معنى نشوز الزوجة

 . وأداء حقوقه الواجبة عليها

 : الزوجةإىلأسباب ترجع 

  الصلة بالزوج إىلعدم تربيتها عىل األخالق اإلسالمية واآلداب الرشعية، وعدم النظر 

 .وطاعته عىل أنها طاعة هلل وعبادة له

 جهل الزوجة بالحقوق الرشعية الواجبة عليها تجاه زوجها. 

 الشهادة العلمية أو الحسب أو املال أووجها بسبب الجامل غرور الزوجة وتعاليها عىل ز 

 .وغري ذلك

  تعلق الزوجة مبا تراه من مظاهر دنيوية عند اآلخرين والسعي ملضاهاتهم دون مراعاة

 .إمكانيات الزوج املادية

 : نشوز الزوجةإىل الزوج، وتؤدي إىلأسباب ترجع 

 جية والنفسية، وتحميلها ما ال تحتمل إهامل الزوج لزوجته والتغافل عن احتياجاتها الزو

 .من املسؤوليات

 اًتقصري الزوج يف واجباته املالية واالجتامعية تجاه أرسته عموما وزوجته خصوص. 

 ضعف شخصية الزوج ورجولته فال يغار عىل أهله، وال يحمي حرمة بيته. 

  فور يف قلبها مام يوقع الن). ال سيام إن مل تره عند الخطبة(قبح منظره، ودمامة خلقته

 .تجاهه

 َّسوء خلق الزوج وحدة طبعه، وقسوة تعامله مع زوجته وإهانتها وإساءة عرشتها. 

 : نشوز الزوجةإىلأسباب خارجية تؤدي 

 ْاختالطها بصديقات السوء اللوايت يحرضنها عىل ترك القيام بحقوق الزوج واحرتامه ّ. 

  العائلةالتدخل الخارجي من أقارب الزوج أو الزوجة أو أصدقاء. 

  ميادين العمل التي ال إىلوسائل اإلعالم املنحرفة التي تدعو لتمرد الزوجة وخروجها 

 . وربة بيتاًتتناسب مع طبيعتها وتغض من شأن وظيفة املرأة األوىل زوجة وأم
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 :امارات نشوز الزوجة

 ومخالفة قول النبي : إساءة األدب مع الزوج :»َلو ُكنت آمرا أحدا أن ي ْ َ ًَ َُ ً ِ ْ ْ ٍسجد ألحد َ َ ُ َْ ِ َ

ََألمرت المرأَة أن تسجد لزوجها  ِ ْ َ ِ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َْ ْ ُ َ َ«. 

 عدم طاعته يف املعروف، واالهتامم به، كام هي مواصفات املرأة الصالحة. 

 لقول النبي . االمتناع عن تلبية حاجة الزوج يف الفراش :» إذا دعا الرجُل امرأته ُ َ َ َ َّْ ُ َ َ َ  إىلِ

َفراشه فأبت فبات َ َ َْ َ َ ِ ِ َ َ غضبان عليها لعنتها المَالئكة حتى تصِبح ِ ْ ُ َّ َْ ُ َ ِ َ ْ َ ََ ََ َ ْ ََ َ ْ َ«. 

 وهي التي تطرأ عليها يف أوقات ملسببات خارجية، مثل: األمارات الطارئة ال اعتبار لها :

 . فرتات الحمل والحيض والنفاس

 :نشوز الزوج

ناعه عن أداء هو كراهية الزوج لزوجته وإعراضه عنها، وإساءته لعرشتها، وامت: تعريفه

 . حقوقها الواجبة عليه

 :أمارات نشـوز الـزوج

 إساءة العرشة وسوء املعاملة والتجريح يف الكالم. 

 اإلعراض عنها يف الفراش، وعدم تلبية احتياجاتها يف غري الحاالت املرشوعة. 

  غري ذلكأو اللباس أومنع بعض املنافع التي كانت لها منه يف النفقة . 

 التقتري، ومن املؤانسة إىل التشدد، ومن السخاء إىللتعامل من التسامح تغري أسلوبه يف ا 

 . الهجرإىل

 أو  مشاكل عرضية،أوكالتي تكون ألسباب طارئة كأزمة مالية، : اإلمارات الطارئة ال اعتبار لها 

 .حالة صحية، وهنا ينبغي للمرأة أن تساعده ومتد له يد العون للخروج مام هو فيه

 :جأسباب نشوز الزو

  ،دمامة أوعدم تحقق اإلحصان الكايف للزوج بسبب كرب سن الزوجة مع ذهاب جاملها 

 .خلقتها
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  عقمها مع شغف الزوج بالولد وتطلعه إليه وكون الولد من مقاصد أوانقطاع ولدها 

 الزواج أصًال

 سوء خلق الزوجة، كاستطالة لسانها، وإرسافها، وعدم حفاظها عىل نفسها. 

 مراحل عالج النشوز

 : املرحلة األوىل

َّوالالَّيت تَخافوَن نُُشوزهن (: وذلك عندما يشعر الزوج ببداية النشوز قال تعاىل: الوعظ ُ َ َُ ِ َ

َّفعظوهن ُ ُ ِ القول املؤثر، والتذكري بالخري مبا يرق له القلب، والزجر مع : وهي. ]34: النساء [)َ

 إىل تعاىل وطاعة الزوج وأهمية حسن العرشة، إضافة الـلـهالتخويف، وذلك بتذكريها بتقوى 

 .ملعصية ومثرة النشوز املرةذكر عاقبة ا

 : املرحلة الثانية

َّواهجروهن يف المَضاجع واْرضبوهن( :الهجر يف املضجع ُ َّ ُ ُْ ِ ِِ َ َِ َ ْ ُ أن يهجرها يف . .]34: النساء[ )ُ

ّالفراش مع اإلعراض والصد املشعر بالعتب وعدم الرضا ال يجوز هجرها يف غري الفراش، وال . َ

 . زداد نشوزاأمام األبناء، وال أمام الناس، ألن ذلك يستفزها، ويستثري كرامتها فت

 : املرحلة الثالثة

َّواْرضبوهن(: الرضب غري املربح ُ ُ ِ املقصود من هذا الرضب داللته النفسية وليس أثره . )َ

كام : الرضب غري املربح. البدين، والهدف منه إظهار القوامة والتأديب إللحاق األذى والرضر

 . أبلغ الوجوهالتخفيف مراعى يف هذا الباب عىل. قال ابن عباس بالسواك وشبهه يرضبها به

 التحكيم بني الزوجني: املرحلة الرابعة

َإذا مل تفلح وسائل العالج السابقة، ينتقل  ْ  التحكيم بني الزوجني بواسطة حكمني إىلُ

َكل حكم . من أهل الزوج، واآلخر من أهل الزوجة ليقوما مبهمة اإلصالح: عدلني، أحدهام َ

َ املشكلة، ومن ثم يقدر الحمنهام لقرابته من الطرف النائب عنه يستطيع فهم ّ امن األمر َكُ

 برشت اآلية الحكمني بأنهام إذا عزما عىل اإلصالح فالتوفيق سيكون حليفهام . حق قدره

َإن يريدا إصالَحا يوفق الـلـه بينهام( ُ َ ْْ َ ُ ُُ َِ ِّ َ ً ِ  فإذا مل يحصل الوفاق من خالل املراحل. ]35: النساء [)ِِ
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تخرجها عن القيام يجوز للمرأة طلب الخلع إذا شعرت بأن كراهيتها لزوجها س: السابقة

وللزوج أن يطلق زوجته بعد تجاوز محطات متعددة حتى ال يكون هناك . بحقوقه الزوجية

 : ترسع يف اتخاذ قرار الطالق هي

 أن عىل الزوج أن ينتظر فال يطلق زوجته إال يف طهر دون جامع . 

  طلقة لو طلقها طلقة واحدة فيجوز له أن يراجعها ما دامت يف العدة، وكذا لو طلقها

 .ًثانية فهي أيضا رجعية كاألوىل يراجعها ما دامت يف العدة إن أراد ذلك

  إن طلقها الثالثة فهذا يعني متكن الشقاق بينهام فعند ذلك ال تحل له حتى تنكح زوجا

 .غريه

 ُوإن يتفرقا يْغن الـلـه (:  تعاىل يقولالـلـهإذا تعذر االستمرار ووقع الفراق بعد كل ذلك ف ِ ُ ََ َّ َ َ ِ َ

ًكُالٍّ من سعته وكَاَن الـلـه واسعا حكيام  ِ ِ ِ َِ ً َ َِّ َُ  .]130: ساءالن [)}4/130{َ

 :غالء املهور

َّوآتُواْ النساء صدقاتِهن (: قال تعاىل. ُّ الصداق هو مهر املرأةأوَّ املهر والصداق :املهر  ِ َ ُ َ ََّ َ

ًنحلة َ ْ َوتـسن تسميته يف العقد؛ لقطع النزاع، لقوله تعاىل. ]4: النساء [)ِ ِ جناح عليكُم إن الَّ(: ُ ْ َْ َ َ َ ُ

ًطلقتم النساء ما لم متَسوهن أو تَفرُضواْ لهن فريَضة َِ َِ َّ ُّ ُُ َْ ْ َ ْ ََّ ُّ ََ ْ َُ ِّ  .]236: البقرة [)ُ

 :حكمه

ًوآتُواْ النساء صدقاتِهن نحلة(: واجب   َ ْ ِ َِّ َ ُ َ ََّ امء املسلمني أنه ال يجوز وطء يف وقد أجمع عل. )َ

ًنكاح بغري صداق مسمى دينـا  ْ َ  ".ً نقداأوّ

 :الحكمة من املهر

 تطييب نفس املرأة. 

 َوآتُواْ النساء (: إبطال ما كان يفعله أهل الجاهلية من ظلم املرأة وأخذ مهرها، قال تعاىل َّ َ

ًصدقاتِهن نحلة فإن طنب لكُم عن َيشء منه نَفسا فكُلوه هنيئا  ِ ِ ِ َِ َُّ ُ ْ َ ََ ًَ ُ ُْ َِّ ٍْ ْ َ ْ َ ْ ِ ً ًمريئا َ ِ  .]4:النساء[)}4/4{َّ

 ُّتحمل مسؤولياته تجاهها والنفقة عليها، وأهليته لقوامته إشعار الزوج زوجته باستعداده ل

 .عليها
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 إشعار املرأة برغبة الرجل فيها، وحبه لها واستعداده لتقديم ما ميكن من أجلها . 

 "املهر الذي يتناسب مع مكانتها ومكانة الوسط الذي تعيش فيه، : ، أي"مهر املثل 

َ تنتسب إليه، وذلك إذا تزوج امرأة ومل يسأو ًم لها مهرا ودخل بها فعليه أن يدفع لها مهر ُ ِّ

 .وإليه يرجع عند االختالف يف تقدير املهر. املثل

 لقلة اًحث اإلسالم عىل التيسري والتخفيف يف املهر، وإن كان مل يفرض حد: أكرث املهر وأقله 

ا  كرثته؛ بل تركه حسب ظروف الناس وعاداتهم، فال يشرتط فيه إال أن يكون شيئأواملهر 

 .له قيمة يرتاىض عليه املتعاقدان

 :عمل املرأة

  التكوين الترشيحي والفسيولوجي للرجل واملرأة، يحدد بشكل كبري الدور األسايس لكل منهام

يف الحياة، فتكوين املرأة الجسمي والنفيس والعاطفي يتناسب مع وظيفة الحمل والوالدة 

ٍوهو الذي أنَشأكُم من نَّفٍس واحدة (: ومن ثم األمومة ورعاية شؤون األرسة، قال تعاىل َِ ِ َ َْ َِّّ َ َ َ َ ُ

ُفمستقر ومستودع قد فصلنا اآليات لقوم يفقهوَن  ََ ْ َ ْ ََ َ ٍَّ ْ ِْ ِ َ َ َْ َ ٌ َ َ َْ ُْ ٌّ ٌّفمستقر(، ]98:األنعام[ )}6/98{ُ َ َ ْ ُ يف :  أي )َ

ٌومستودع(األرحام  َ ْ َ ْ ُ  . يف األصالب: أي )َ

 ُووصينا اإلنساَن ِبوالديـه حملتـه ( :وذكر القرآن وظيفة األم يف الحمل واإلرضاع، قال تعاىل َْ َ ِ َْ َ ِ ِْ َ َ َْ َّ َ َ

ِأـمـه وهـنـا ـعـىل وـهـن وف َ َ ٍَ ْ َْ َ ً ُ ُّ ُـصـاله يف ـعـامني أِن اـشـكُر يل ولواـلـديك إيل المـصـري ُ ِ ِ َِ ْ َ َُّ ِ َ ْ ِ ََ َُ َ ِ ْ ْ َ ِ ْ َ َ}31 /14{( 

 .]14:لقامن[

  نثى تولد ولديها غريزة أن األ(وتطور الفرد وانتقاله يف مراحل الحياة املختلفة ليؤكد

 ).األمومة، وتكون لديها نزعة وراثية، تختلف عن تلك النزاعات الخاصة بالذكر

  ْوالمرأُة راعية عَىل أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم«وقال َُ ُ َْ َ ٌَ ٌَ َ ْْ َ َ ِ َِ َ َ ْ َ َِ ِ َ ِ ْ َِ ْ َ َِ ْ َ«. 

 :دور املرأة يف االرسة

 : الدور الرتبوي: أوالً

ائها عىل مكارم األخالق، ومعايل األمور، وهي مسؤولة عن ذلك بعد أن إعداد وتنشئة أبن

  . سبحانه من الحنان والعاطفة ما يؤهلها للقيام بهذه املهمة عىل أتم وجهالـلـهأعطاها 
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 : الدور االجتامعي: ثانيا

 وعليه واجباتً أن له حقوقا تنشئة الطفل تنشئة سوية متوازنة يدرك من خاللها.  

 حيث يكتسب معظم األمناط السلوكية ، تكوين الطفل النفيس واالجتامعياإلسهام يف 

 .والطباع من أمه

 تقوية العالقات األرسية بني أفراد األرسة، وتنمية األخالق االجتامعية لدى الولد. 

  هذا إىل). املواليد(اإلسهام يف التغيري االجتامعي بإصالح وتربية كل العنارص الوافدة 

 . يف إحداث التغيري االجتامعيًا أساسي املجتمع بعنارص صالحة تكون عامًالاملجتمع، مام ميد

 مؤازرة الزوج ومساندته والوقوف معه يف وجه مصاعب الحياة ومتاعبها. 

 :الدور االقتصادي: ًاثالث

. وبالتايل تكون خري معني لزوجها عىل شؤون األرسة املالية: حسن التدبري املايل يف املنزل

 .وتنوع املهامت والوظائف التي تقوم بها. لخدم والتخفيف من مصاريفهموالتخلص من ا

 :فوائد عمل املرأة

  تلبية حاجة املجتمع لعمل املرأة يف مجاالت متعددة تحتاجها بنات جنسها وتتناسب مع

 .طبيعتها

  أن أو مساندة زوجها يف مواجهة صعوبات الحياة، أو.  املالإىلتلبية حاجة املرأة وأرستها 

 مطلقة وليس لها معيل، مع العلم أن اإلسالم ضمن للمرأة حق أوون أرملة أم أيتام، تك

 زوجها، وإن مل يكن لها أحد أوخيها أ أو ولدها أوالنفقة يف كل مراحل حياتها، عىل أبيها 

 .فلها الحق يف بيت مال املسلمني

  ات الحياتية تحتاجها خربالاستثامر ملكات املرأة وتنمية قدراتها العلمية وبالتايل اكتساب

 .املرأة يف أدوارها الرتبوية واالجتامعية

  ملء أوقات الفراغ لدى املرأة، السيام إن مل يكن لها زوج وأوالد ميلؤون وقتها، بدال من

 . إهدار الوقت يف كثري من األمور غري املجدية

 :العاملة املنزلية

ام بعمل للغري، وقد تطلق القي: ومعناها). خدم( مصدر :الخدمة لغة: معنى الخدمة

 . عىل العمل نفسه الذي يؤديه الخادم
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وكان يطلق يف السابق عىل ملك .  يطلق عىل الذكر واألنثى من الخدمالخادم لفظ

 اليمني، أما اآلن فيطلق عىل العاملة املنزلية

 اسباب انتشار العاملة املنزلية

 ن بيته ساعات طويلةاتساع وتعدد مجاالت عمل رب األرسة، واضطراره للغياب ع. 

  الدراسة وبالتايل أوخروج املرأة وغيابها عن البيت معظم ساعات النهار، بسبب العمل 

 الدراسة من جهة، وأعباء البيت، وتربية أوعدم قدرتها عىل الجمع بني أعباء الوظيفة 

 .األبناء من جهة أخرى

 تعاون املستمر بني املدرسة انتشار التعليم، واعتامد العملية التعليمية عىل التكامل وال

 .والبيت أضاف الكثري من األعباء عىل األم يف متابعة أبنائها يف الجانب التعليمي

 ارتفاع املستوى املعييش بشكل عام وتحسن املكانة االجتامعية. 

 للقيام بأعباء املنزل وبالتايل احتياجها بعد اً مناسبعدم تأهيل الفتيات قبل الزواج تأهيًال 

 .ملن يقوم مبعظم شؤون بيتها بدال منهاالزواج 

 :حقوق العاملة املنزلية

 :التزام اآلداب الرشعية يف التعامل معهم ومراعاة شعورهم، ولهذه املراعاة مظاهر منها 

 عدم نداء الخادم بلفظ مستهجن، ألن ذلك من التنابز باأللقاب املنهي عنه. 

  ،منهي عن السب والشتم عىل كل حال شتمه واحتقاره، واملسلم أوعدم قذفه وسب عرضه. 

 فال يجوز للمخدوم أن يرضب خادمه، ولو فعل فمن حق الخادم أن يطلب : عدم رضبه

 .اًالقصاص منه رشع

 يكون الرفق بالخدم بعدم تكليفهم ما ال يطيقون، وعدم مؤاخذتهم : الرفق بالخدم

ىل خادمك من ما خففت ع«:  قال. الشديدة عىل ما يخطئون فيه من األمور الهينة

 .»عمله كان لك أجرا يف موازينك

 يف الطعام والكسوة واملعامالت، ويف هذا يقول النبي : اإلحسان إليهم :» فمن كان أخوه

 .»ِتحت يده فليطعمه مام يأكل وليلبسه مام يلبس
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 اعطوا األجري أجره قبل «:  مامطلة، ففي الحديثأودون نقص : إعطاؤهم أجورهم كاملة

 . »أن يجف عرقه

 اإلرهاق وموت النشاط والضيق، إىلفعدم الراحة وقت الفراغ يؤدي : الراحة وقت الفراغ 

 .واإلحساس بالظلم االجتامعي من املخدومني

 :واجبات العاملة املنزلية

  قال   تعاىل، ثم أمام مخدومه،الـلـهالخادم مسئول عن عمله أمام :» ٍكلكم راع وكلكم

  .»ته مال سيده راع وهو مسئول عن رعي، والخادم يف...مسئول عن رعيته

 يف  ألبواب الفتنة من الطرفني، والتزام اآلداب الرشعيةاًالتزام الحدود الرشعية يف العمل، سد 

 .االستئذان

 يف غري محرم وضمن حدود العمل املتفق عليه، ويف حدود الطاقة: الطاعة. 

 تعاىل يحب إذا عمل لـهالـإن «: ويف الحديث: اتقان العمل واإلخالص فيه: اإلخالص 

 .»أحدكم عمال أن يتقنه

 األمانة من ألزم الواجبات عىل العامل بوجه عام وعىل عامل املنازل بشكل خاص، : األمانة

وتعني . أمانة املال، والعرض والرس: ومن أبرز ميادينها. ومن أبرز الصفات املطلوبة فيهم

  فهي أمانة العرضأما . ل يف حفظهأمانة املال عدم أخذ يشء منه بغري حق، وعدم اإلهام

 .االلتزام بآداب االستئذان الرشعية

 من مل يشكر الناسالـلـهال يشكر «: شكر املخدوم «. 

 يجب عىل الخادم أن يقف عند حدوده مع مخدومه، فيتأدب يف : األدب يف املعاملة

 .» ليس منا من مل يرحم صغرينا، ومل يعرف رشف كبرينا «: معاملته

 الطمع بأكرث مام األجر املتفق عليهأو حتى ال يقع الخادم يف الحسد والحقد، :القناعة . 
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 :الضوابط الرشعية يف الجامع

أمر يجري يف حياة الناس قد جعلت الرشيعة له ضوابط يسري من خاللها، وإن كان 

ْنسآُؤكُم حرث لكُم (: األصل يف صور الجامع واالستمتاع بني الزوجني هو الجواز لقوله تعاىل َّْ ٌ ِْ َ َ

ْفأتُواْ حرثكُم أىن شئتم ُْ ْ ِ َّ َ َْ ْ َ َّهن لباس لكُم وأنتم لباس لهن(:  وقوله تعاىل]223:البقرة[)َ َّ ُُ ََّ ٌَّ ٌَ َِ ِْ ُْ : البقرة [)َ

187[ . 

. أن يكون الجامع يف فرتة الطهر للمرأة، فال يجوز الجامع يف حيض املرأة وال يف نفاسها

ُويسألونَك عن المحيض قْل هو أذى فاعتزلواْ (:  تعاىلالـلـهقال  ْ ُِ َ ْ ََ ً َ ََ ُ ُِ ِ ِ َ َ ْ َ ِالنساء يف المحيضَ ِ َ ْ ِ َ : البقرة [)ِّ

ْنسآُؤكُم حرث لكُم (:  تعاىلـلـهالقال . أن يكون يف محل الولد وهو القبل دون الدبر.  ]222 َّْ ٌ ِْ َ َ

ْفأتُواْ حرثكُم أىن شئتم ُْ ْ ِ َّ َ َْ ْ َ  وقال . والقبل هو محل الحرث والغرس وإنجاب الولد دون الدبر.. )َ
 ال يستحيي من الحق ـ ثالث مرات ـ ال تأتوا النساء الـلـهإن «: كام يف الحديث عند ابن ماجه

رأة يف ملعون من أىت ام«:  الـلـه، وعند أحمد والنسايئ وابن ماجه قال رسول »يف أدبارهن

 . »دبرها

ُّالحج (:  تعاىلالـلـهقال .  صائمأو أحدهام محرم أو صامئني أوأن ال يكون الزوجان محرمني  َ ْ

ِّأشهر معلوماٌت فمن فرَض فيِهن الحج فَال رفث وَال فسوق وَال جدال يف الحج ِ ََّ َ َ ْ َّْ َ َ ْ َُ ِ َْ َ َ ُُ ُ َ َ َ ََ َّ ِ َ ٌَ .. ]197: البقرة[ )َ

ِأحلَّ لكُم ليلة الصيام الرفث إىل ن(: وقال تعاىل. والرفث هو الجامع ومقدماته َ َ َ َِ ُ َ َّ ِ َ ِّْ َْ ِ ٌسآئكُم هن لباس ُ َ َِ َِّ ُ ْ

َّلكُم وأنتم لباس لهن ُ ََّ ٌَّ َ ِ ْ ُْ امع يف الليل دل عىل منعه يف النهار فلام خص إحالل الج. .]187: البقرة [)َ

 .حال الصيام

 اآلخر من غري ثياب، كام ميكن لهام الحديث إىلوميكن تعري الزوجني ونظر أحدهام 

 بعينه، وقد ذكر اًأثناء الجامع ال يشء فيه، وهو من صور االستمتاع املباح ما مل يقل محرم

 .  باب مكارم األخالقبعض أهل العلم الرتفع عن فاحش القول بني الزوجني من

ويجب التنبيه أنه كام يجب للزوجة قضاء الوطر فيجب عليها ذلك، وعليها أن ال متتنع 

 الـلـهوامتناعها عن فراش زوجها ذنب عظيم كام يف حديث رسول . إذا دعاها زوجها للفراش

املرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة حتى ترجع إذا باتت : " يف الصحيحني. 



 

 

 

 

 

 الفصل الحادي عرش

 مهارات االتصال بني الزوجني 

 

 

 :ويشتمل النقاط التالية 

  أنواع االتصال بني الزوجني 

 االتصال الناجح بني الزوجني 

 مقياس مهارات االتصال بني الزوجني 
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 :املقدمة

إن مصطلح التعبري والتواصل قد يكون متداول بني الكثري من الناس ولكنه غري مفهوم 

 باختصاص درايس فني، وقد يحتاج لدراسة أولك الرتباطه بالجانب التقني  غري مطبق، وذأو

 . للتطبيق وقابالًمتعمقة حتى يصبح سهالً

ا عىل باقي الحواس يف الذكر ًوقد كان السمع يف كثري من آيات القرآن الكريم مقدم

 الـلـهول لتبيان عظم خطر هذه الحاسة، ولذا كان هو أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يق

ُوالَ تَقف ما ليس لك ِبه علم إنَّ السمع والبرص والفؤاد كُلُّ أولئك كَاَن عنه مسؤوالً (: تعاىل َْ َ َّ َْ َ َُ ْ َ َُ َِ ُِ َ ُ ْ ْ ْ َ َ َْ َ ََ َ ٌْ َِ ِ

هو حس األذن وما وقر فيها من يشء أي أننا منارس هذه :  والسمع]36: اإلرساء[ )}17/36{

ع االستامع وعي يكون اإلصغاء وهو سامع األذن ا بدون وعي فإذا اجتمع مًالحاسة أحيان

 . والقلب

 هو عبارة عن تبادل املعلومات وتفسريها بني االتصال 

 :جهتني ما، وله عنارص أربعة

 . وسيلة نقل الرسائل من مصدر آلخرأو: القناة -1 

ويتم حينام تختار أفضل الرموز املمكن : اإلرسال -2 

ز إما أن استخدامها إلظهار ما تفكر به، هذه الرمو

 . تعابريأوتكون كلامت إمياءات، 

 .ويتضمن وعي وإدراك الرسالة ثم تفسريها: االستقبال -3 

وهو فهم الكتامل عملية االتصال : التغذية االسرتجاعية -4 

 .ألنه يبني للمرسل ما إذا كانت الرسالة قد تم إدراكها وتفسريها أم ال
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 :املحددات األساسية يف مهارات االتصال

 املقصود هنا تقنيات الرتميز التي توظف لتبدأ عن طريقها : دايةمهارات االستدالل والب

 .التعبري عن نفسك، وتتطلب أن تستخدم مهارات أنا للتعبري عن مشاعرك

 سلبي : يعني حل الرموز الواردة من الشخص اآلخر وقد يكون االستامع: مهارات االستامع

 .إيجابية وسلبية إيجايب يقدم تغذية راجعة أويركز عىل يشء آخر كالتلفاز، 

 تتطلب استخدام جمل بسيطة كمعرفة ملا تم سامعه: مهارات االستجابة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مخترصةقصة
لذي حمل كل  عقربتان داخل وعاء مغلق؛ األمر اوضع

واحدة منهام عىل الرتقب والحذر من األخرى خشية أن 
فقالت إحداهن ملاذا ال , فتحاورتا. تهاجمها فتقيض عليها
 ونتفق عىل أن ال تؤذي إحدانا هاتحتفظ كل ٌ منا بقوت

 .األخرى، فتعاهدتا عىل ذلك

 

 
تنقض  نفسيهام فبدأت كل واحدة تظن أن األخرى سإىل بعد فرتة ترسب الشك لكن

العهد وامليثاق، وعاشتا حياة غري آمنة؛ ملؤها الخوف، والرتقب والحذر، فتجادلتا فقالت 
. فراق لهام ذلك, ).شوكتها(إحداهن لألخرى مل ال تنزع كل واحدة منا سالحها الكيميايئ 

لكنهام عادتا فتنازعتا عىل أيتهن تبدأ نزع سالحها فاتفقتا عىل أن تضع كل واحدة منهام 
وكتها يف مفصل شوكة األخرى فتجاذبتا، حتى اقتلعت كل واحدة منهن شوكة مفصل ش

 .األخرى فعاشتا يف أمان
  العربة املستفادة من هذه القصة؟ما -

.....................................................................................................................  
.....................................................................................................................  

.....................................................................................................................  

 :من هذه القصة يف التعامل بني الزوجنيكيف ميكن أن نستفيد  -
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
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 :أنواع االتصال بني الزوجني

 املجامالت: أسس نجاح االتصال الشفوي تتمثل يف). مكتوبا، شفويا(االتصال اللفظي : أوال ،

وحتى ينجح االتصال  ... ع واإليحاءالتشجيع، اإلنصات، الوضوح، واإلعادة واألسئلة واإلقنا

 .اللفظي ال بد من استخدام النوع اآلخر من االتصال وهو االتصال غري اللفظي

 لغة العيون، لغة الجسد، اإلمياءات، تعبريات الوجه:  من خالل،االتصال غري لفظي: ثانيا ،

 .ولغة املسافة

، صل، اإلنصات، االسرتخاءاالبتسامة، التوا :وتتمثل أسس نجاح االتصال غري الشفوي يف

 .واالهتامم مبستقبل الرسالة

 :مظاهر االتصال غري اللفظي

إن لغة الجسد تشمل كل ما ميكن أن يعرب من خالله عام يريد الفرد دون استخدام 

 اإلهامل إىلوميكن أن تنقل رسائل متنوعة من الراحة واالسرتخاء بشكل إيجايب . الكلامت

فلغة الجسد من مثل طريقة الجلوس وحركة . هر الجسميوعدم التعاطف من خالل املظ

  . والعينني وتعبريات الوجه ولون البرشة والنفساليدين

 :تعبريات الوجه ولغة العيون

ا عن العواطف واملشاعر وأكرثها يف نقل ًا وتعبريًيعترب الوجه أكرث أجزاء الجسم وضوح

ات التي تصدر عنه، ويقول أحد خرباء املعاين، كام أنه أكرث األجزاء صعوبة يف فهم التعبري

وميكن القول أن هناك عىل .  تعبري مختلف250000االتصال أن الوجه قادر عىل أن يعرب عن 

األقل ستة أنواع من العواطف التي ميكن التعبري عنها باستخدام الوجه وهي التعبري عن 

ا هي ًاطق الوجه تعبريوأكرث من. السعادة والغضب، والدهشة والحزن، واالشمئزاز، والخوف

أن عيون البرش تتحدث متاما كألسنتهم لكن : "منطقة العينني، ويرى رالف والدو أمريسون

 قاموس بل هي مفهومة يف جميع أنحاء إىلمبيزة واحدة وهي أن لغة العيون ال تحتاج 

 ."العامل

 تدل عىل أشياء كثرية فمثال : األعني

  رغبة يف تبادل الحديث الأوتالقي األعني يدل عىل االهتامم. 
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 والتحديق يدل عىل التمسك بالرأيخفض األعني بعيدا يدل عىل االنشغال . 

  االحرتامأونقص اإلبقاء عىل النظرة املبارشة يدل عىل االنسحاب .  

 النظرة املنخفضة تدل عىل الخجل.  

 الدموع يف العني تدل عىل الحزن واإلحباط والسعادة.  

  عىل االنزعاج واالهتامم الحادتوسيع حدقات العني فتدل.  

االبتسامة تدل عىل معاين كثرية منها الترصف بإيجابية واإلحساس بالرغبة، ويجب أن 

 :ينتبه املرشد ألنواع من االبتسام أشار لها غرانت ومنها

  االبتسامة املستطيلة التي قد تصدر من املسرتشد ويلجأ لها عندما يتوجب عليه أن يكون

رين، حيث ترتاجع الشفتني عن األسنان العلوية والسفلية لتشكل شكال مهذب تجاه اآلخ

كأن " مستطيال مع زوايا الشفتني، ولسبب ما نجد أنه ال يوجد أي عمق لهذه االبتسامة

 ". تعليق عابرأونستخدمها لنتظاهر االستمتاع بنكتة 

  ة فقط والفم حيث تنكشف األسنان العلوي" كيف حالك: "  ابتسامةأواالبتسامة العلوية

 .بالكاد مفتوح

 وهي ابتسامة فارغة متاما تحدث عندما يكون الشخص مبفرده : االبتسامة البسيطة

 األعىل والخلق ولكنها تبقى إىلويشعر بالسعادة، ففي هذه االبتسامة تنحني الشفاه 

 .متالزمة، أي أن األسنان ال تظهر

 ويكون فيها الفم مفتوحا " ةسعادة مثري: "التي تحدث يف ظروف: االبتسامة العريضة

 الخلف وتظهر األسنان العلوية والسفلية وهي تشبه االبتسامة العلوية إىلوتلتوي الشفاه 

 .إال أن الشفة السفىل تنزل عن األسنان السفىل

 :ومن تعبريات الفم والشفاه املهمة أيًضا

 ضم الشفاه فيدل عىل الغضب والضيق.  

 قضم الشفة يدل عىل القلق والحزن.  

 فتح الفم يدل عىل التثاؤب والتعب والدهشة.  
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  :عىلتعبريات الوجه تدل 

 تالقي العينني مع االبتسام عىل السعادة واالرتياح.  

 عينان مشدودتان وتقطيب الحاجب وإطباق الفم فيدل عىل الغضب والحزن.  

 احمرار الوجه يدل عىل القلق وعدم االرتياح والخجل.  

 :  ومنهايدل الرأس عىل عدة معان

 هز الرأس ألعىل وألسفل عىل اإلصغاء واالنتباه واملوافقة.  

 هز الرأس مينة ويرسة فيدل عىل عدم املوافقة.  

 خفض الرأس ألسفل مع كون الفك السفيل قريبا من الصدر فيدل عىل الحزن واالنشغال. 

 :تدل الكتفان عىل ما ييل

 هز الكتفني يدل عىل الحرية وعدم التأكد. 

 لألمام فتدل عىل االنفتاح عىل االتصال والتوكيد والتشويقاالنثناء .  

 التململ يف الكتفني فتدل عىل نقص يف استقبال الطرف. 

 : اللمسأوحركات اليدين 

تستخدم اليدان يف التعبري عن كثري من الرسائل غري اللفظية، فالحركات اإليضاحية 

 أي مكان آخر يعتمد عىل استخدام ىلإ قاعة املحارضات إىل أو مكتب األستاذ إىلكاإلشارة 

 الشعارات العامة التي ميكن التعبري عنها باليد كالتعبري عن أوًوهناك أيضا العالمات . اليدين

 الرفض وتدل حركات اليدين عن الحالة النفسية أو املوافقة أو التشجيع، أومعنى النرص، 

رى حيث تعرب هذه الحركات عن  طرق اليد بأصابع اليد األخأوللفرد مثل ارتعاش اليدين، 

ا لسوء ًحالة القلق وتعترب حركات اليدين واللمس من أشكال لغة الجسم التي تتعرض كثري

 ضيفك بيدك اليرسى يكون مقبوال يف أحد املجتمعات بينام يعترب إىلفتقديم الطعام . الفهم

 .إساءة للضيف يف مجتمعات أخرى

 :ييل تدل األذرع واأليدي عىل ما

 كراهية االنفتاحأوان مطبقان عىل الصدر يدل عىل تجنب الذراع .  

 يدل ارتعاد اليدين عىل القلق والغضب.  



 222 دليل املقبلني عىل الزواج لحياة ناجحة 

 

 

  الضغط عىل األشياء عىل القلق والغضبأو ضمهم أويدل تشبيك اليدين .  

 تدل اليدان جامدتان وبدون حراك عىل التوتر والغضب واإلهامل. 

ية، ولكن عندما نجده يضع قدميه بطريقة طبيعقدميه الفرد يضع يف بعض األحيان 

 عدم أومثال يف وضع متقاطع فإن هذا يفرس بشكل عام عىل أنه عالمة عىل االنسحاب 

 :االهتامم، وفيام ييل بعض املؤرشات املتعلقة باألقدام ودالالتها

 يدل اسرتخاء السيقان عىل انفتاح يف العالقة واالسرتخاء. 

 واالكتئابيدل وضع الساقني معا برسعة عىل القلق .  

 يدل النقر بالقدمني عىل القلق وعدم الصرب. 

 يدل القدمان ثابتتان ومضبوطتان عىل القلق واالنغالق. 

 :التعبريات الصوتية

إن صوت املتحدث ميد املستمع بكثري من املعلومات، فمن خالل الصوت ميكن معرفة 

كام أن . مي إليهااملتحدث، وجنسه، وجنسيته، وسنه، وحجم جسمه، واملنطقة التي ينت

الصوت يكشف عن اهتاممات املتحدث واتجاهاته، ومشاعره ومركزه الوظيفي، ومزاجه 

 حياء وانطواء، كام يكشف أو انبساط أو اكتئاب أو مرح أو انفعال، أوالشخيص من هدوء 

 وتتناول دراسة الصوت البرشي عدة .عن الجامعة التي ينتمي إليها وعن مستواه الثقايف

 .ثل طبقة الصوت، وقوته، واإليقاع والتلعثم ورسعة الصوت، والوقفاتمجاالت م

 :االتصال الناجح بني الزوجني

طريقة االتصال الناجح، حيث يبني أن االتصال الناجح يجيب عن خمس أسئلة أساسية 

 :وهي

  ماذا أريد من هذه الرسالة؟ -1 

 متى أريد ذلك؟  -2 

     أين أريده؟ -3 

   كيف أريد أن يتحقق؟ -4 

 ا أريده؟ملاذا أن -5 
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 أهم األمور التي تشجع عىل االستامع والتي ال تشجع عىل االستامع

 األمور التي تُعطل املستمع األمور التي تشجع املستمع

  املتكلمإىلنادرا ما ينظر   املتكلم بعض الوقتإىلينظر 

 يترصف بشكل غري محبب يشجع املتكلم باإلمياءات واالبتسامات

  ما يقال وال يطرح أسئلةإىلال يستمع   مشجعةُيصدر أصوات

 ينتقد املتكلم ويحكم عليه يترصف بلطف وصرب وانفتاح

 يتحدث كثريا بدال من أن يستمع ويجادل يبدي اهتامما ويستمع بانتباه

 يتحدث عن نفسه يطرح أسئلة لتوضيح األمور ويسأل عن التفاصيل

ء أخرى أثناء االستامع، كالنظر يفعل أشيا يعطى مشورة جيدة ملموسة ومحددة

  أظافرهإىل أوراق إىل

يسخر من املتكلم وال يأخذه عىل محمد  ال يقاطع املتكلم

 الجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأخر الزوج عن العودة للمنزل–اتصاال إيجابيا بني زوجني

 السالم عليكم يا حبيبتي، آسف للتأخري هذا اليوم: الزوج
 ه وبركاتالـلـهعليكم السالم ورحمة ). مبتسمة: (الزوجة
 آسف للتأخري فالعمل كان كثريا). يبدو عليه اإلرهاق: (الزوج

فالعشاء ليس. عىل سالمتك يا حبيبي، وأنا آسفةهلل حمدا ). تهم الستقباله ومصافحته: (الزوجة
 .جاهزا، ألن ابنتنا عندها امتحان يف الرياضيات، وانشغلت معها

 .اذهبي أنت إلعداد العشاء، ألين جائعال عليك، دعي يل حنان ألساعدها يف واجباتها، و: الزوج
شكرا لك يا حبيبي، أنا أعلم انك متعب من العمل، لكن حنان سوف تكون سعيدة: الزوجة

 .وأنت تساعدها
أنا أساعدك، وماما تقوم بإعداد العشاء لنا، وبعد العشاء نتعاون سويا يف). يقول لحنان: (الزوج

 .غسل الصحون ونساعد ماما
 .يل أن تغسال الصحون، حتى أقوم بيّك املالبس لحنان لتكون جاهزة يف الصباحيشء جم: الزوجة
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 يف رشاء معطفالرغبة – رديئا بني زوجنياتصاال

 .لسوسن معطف رشاء أريد.. دمحم يا: الزوجة
 .املايض األسبوع معطفا لها اشرتينا نحن.. ثانية مرة يل قول). استنكاري سؤال (ماذا؟: الزوج

 .معطفا وليس فستانا، املايض األسبوع لها اشرتينا: الزوجة
 .للمعطف حاجة وال األخرض، البلوفر عندها يكفي،: الزوج

 .عليها وصغري قديم البلوفر: الزوجة
بحدة يسأل (واحدة؟ مرة حاجاتك تشرتين ال ملا يوم، كل اءالرش يف ترغبني حرضتك: الزوج

 ).وغضب
 سبب؟ بدون مشاكل عمل أتريد محمد؟ يا بك ماذا: الزوجة
 النظام؟ تعرفني ال التي أنت أم املشاكل يف أرغب الذي أنا: الزوج

من تخرج الزوجة (شيئا أطلب عندما تغضب ودامئا ترصفايت، تعجبك ال أنت طبعا: الزوجة
 ).غاضبة حجرةال

 

 )البيتمرصوف: (الرديءالتواصل

 كلها؟ النقود تيرصف هل: الزوج
 ).صمت (عليه ترد ال: الزوجة
 النقود؟ أين نفيس؟ أكلم هل: الزوج

 طلبتها التي والفاكهة الخضار رشاء يف رصفت: الزوجة
 .بعضها لوفرت الخضار سوق من اشرتيت كنت لو يعني: الزوج

 .الطعام إعداد يف وتعبي جهدي وتوفر النقود، توفر األكل عن أنت توقف: الزوجة
 تساعديني ال وأنت التوفري، أحاول أنا ترصفاتك، يف غبية أنت: الزوج

 .تشاء كام ووفر واشرت أذهب ترى كام غبية، أنا كنت لو األدب الزم: الزوجة
 .والفاكهة الخضار أنا أشرتي سوف طبعا أتهددينني؟: الزوج

يف سؤال" ذيك؟ يا تفعل ماذا نشوف بكرة " للزوج مسموع بصوت نفسها تكلم: الزوجة
 .سخرية

 .وراءه بعنف الباب ويقفل الحجرة ويرتك يغضب: الزوج
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 :مقياس مهارات االتصال بني الزوجني

ضع أمام كل بند دائرة . فيام ييل قامئة من البنود حول مدى االتصال بينك وبني زوجتك

قد يبدو لك أن البنود (نة التي تتامىش والسلوك الذي أنت وزوجتك يف املوقف املحدد يف الخا

 ).لكنها موجهة للزوجني معا. الخاصة باملقياس موجهة للزوج فقط

كثريا أحيانا نادراأبدا الفقرةالرقم
كثريا 

 جدا

 أي حد تتحدث أنت وزوجتـك عـن األشـياء إىل 1

 السارة التي تحدث خالل اليوم؟

     

 أي حد تتحدث أنت وزوجتـك عـن األشـياء إىل 2

 املؤملة التي تحدث خالل اليوم؟

     

هل تتحدث أنـت وزوجتـك عـن األشـياء التـي  3

  لديكام صعوبات فيها؟أوتختلفان حولها 

     

هل تتحدث أنـت وزوجتـك عـن األشـياء التـي  4

 تهتامن بها مع بعض؟

     

ُهل تعدل زوجتك ما تقوله لـك م 5 ِ راعيـة بـذلك ُ

 شعورك والحالة التي تكون عليها؟

     

ُعـنـدما تـهـم بـطـرح ـسـؤال ـهـل تعـلـم زوجـتـك  6 ُ َ

 موضوعه قبل أن تطرحه أنت؟

     

ْـهـل تتـعـرف ـعـىل مـشـاعر زوجـتـك ـمـن ـخـالل  7 َّ َ َ

 حركات الوجه والجسم؟

     

ـض  8 ـة بـع ـك مناقـش ـت وزوجـت ـب أـن ـل تتجـن ـه

 املواضيع؟

     

ُهل تعرب لـك زوجتـك عـ 9 ِ ن نفسـها عـن طريـق ُ

  حركات معينة؟أونظرات العني 

     

هل تناقش أنت وزوجتك األشياء مع بعض قبل  10

 اتخاذ أي قرارات مهمة؟
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كثريا أحيانا نادراأبدا الفقرةالرقم
كثريا 

 جدا

هل تسـتطيع زوجتـك أن تعـرف نوعيـة اليـوم  11

 الذي قضيته دون أن تسألك؟

     

إذا كانت زوجتك تريد أن تزور بعض األصـدقاء  12

.  ترغـب يف صـحبتهم بعض األقارب وأنـت الأو

ِفهل تخربها بذلك؟ ْ ُ 

     

      هل تناقش زوجتك معك مسائل الجنس؟ 13

هل تستعمل أنت وزوجتك كلـامت لهـا معنـى  14

 خاص بكام وغري مفهومة من طرف األجانب؟

     

       أي حد تغضب زوجتك منك؟إىل 15

هل تسـتطيع أنـت وزوجتـك التحـدث يف أكـرث  16

النسبة لك دون الشعور بالضيق األشياء قداسة ب

  الحرج؟أو

     

ـهـل تتجـنـب الـحـديث ـمـع زوجـتـك يف األـشـياء  17

 التي تجعلك تبدو يسء املنظر؟

     

أثناء زيارتكام لـبعض األصـدقاء تسـمعان كالمـا  18

ـادالن النظــرات ـامن بعضــكام . فتتـب ـل تفـه فـه

 البعض؟

     

 أي حد ميكنك أن تفهم زوجتـك مـن خـالل إىل 19

 ؟).رنني صوتها(قة كالمها طري

     

 أي مدى تتحدث أنت وزوجتك مع بعضكام إىل 20

 البعض عن مشاكلكام الشخصية؟

     

ُهل تشعر أن زوجتك يف معظم األمور تعرف ما  21 ِ َ

 تحاول أنت أن تقوله؟

     

 



 

  

 

 

 

 الفصل الثاين عرش

 مهارة حل النزاعات واملشكالت بني الزوجني 

 

 

 :ويشتمل النقاط التالية 

 حل املشكالت بني الزوجني 

  الرصاع بني الزوجنيإدارة  

 التفاوض بني الزوجني 

 اسرتاتيجيات منهج الرصاع بني الزوجني القامئة عىل الخداع والتمويه 

 إدارة الخالف وعدم االتفاق بني الزوجني 
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 الفصل الثاين عرش

 نيمهارة حل النزاعات واملشكالت بني الزوج

 

 

 :حل املشكالت بني الزوجني

بال شك لن يستطيع أي فرد أن يعيش دون وجود مشكالت يف حياته، فالفرق بني الناس 

...  ـعـدم وجودـهـا، ولـكـن يف كيفـيـة التعاـمـل ـمـع تـلـك املـشـكالتأوـلـيس يف وـجـود مـشـكلة 

 ويف أحيـان معينـة. ويستمع لعدد من املشاركني وهم يعرضون مشكالت موقفيـة يف حيـاتهم

تتزايد املشكالت يف حياة األفراد وال يجدوا من يساعدهم يف حلهـا، كـام أنـه يف أحيـان أخـرى 

يحتاج الفرد لقرارات رسيعة وحاسمة، وقد يعـاين الـبعض مـن مشـكالت ال يسـتطيع عرضـها 

  .ولذلك كله ال بد من أن ميتلك الفرد مهارة يف حل املشكالت بالتفصيل عىل اآلخرين،

 لة من املشكالت عبارة عن إزالة حالـة عـدم الرضـا والتـوتر التـيإن محاولة حل مشك

 : ويف هذا املجال هناك أكرث من أسلوب قد يتبعه الفرد بخصوص ذلك ومنها.حدثت

 .من خالل الهروب من املوقف كله :أسلوب سلبي -  أ 

 .ويكون من خالل استدعاء بعض الخربات السابقة: أسلوب التجربة والخطأ  -ب

يؤدي االنتهاء من  أي إيجاد احتامالت تدخل يف أجزاء متتالية بحيث :التجزيءأسلوب  -ج

  .اتخاذ القرارات املناسبة  املرحلة اآلتية حتىأو االنتقال للجزء إىل مرحلة معينة أوجزء 

ملشكلة تأخر الزوجة يف إعداد وجبات الطعام يوميا، ويعرض األساليب : ويقدم مثاال

 .أننا سنستخدم األسلوب الثالث لتعلم مهارة حل املشكالتالثالثة يف حلها، ويضيف 
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 عرض ملشكالت زوجية أرسية ميكن وقوعها

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلةعرض كيفية النظر لألعراض والجذور للمش

 النظر لألعراض والجذور للمشكلةعرض كيفية 

  

 جبل الجليد
األعراض

جذور املشكلة

املشكلة
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 شكل خطوات مهارة حل املشكالت

 

 آلية تحديد املشكلة

 العامل املرتبط به الجانب

  املشكلة

  املشكلة من وجهة نظر الفرد

  هة نظر الرشيكاملشكلة من وج

  املشكلة من وجهة نظر املحيطني بالفرد

  رغبة الفرد يف التغيري
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 تطبيق تحديد املشكلة

 العامل املرتبط به الجانب

 املشكلة

إهامل الزوج لشؤون املنزل وعدم مباالته مبا يدور يف املنزل، ويحدث هذا 

 من خالل األمر منذ ما يقارب السنة، ويظهر عليه إهامله لشؤون املنزل

 أوقيامه بالتأخر لثالث ساعات يوميا باملتوسط، وال يهتم بدراسة األطفال 

 .تربيتهم، وال يقوم بإحضار مستلزمات البيت

املشكلة من 

 وجهة نظر الفرد

ترى الزوجة أن ذلك يؤثر يف مستوى املعيشة ويف الحياة األرسية، 

 بالتمرد وبدؤواها ويجعلها تقوم باألعامل وحدها، وأن األوالد ال يطيعون

عىل قراراتها، والزوج ال يهتم مبا يحصل يف املنزل، ودامئا مشغول، وحتى 

 .إذا مل يشغل نفسه فإنه يبحث عن إشغال نفسه

املشكلة من 

وجهة نظر 

 الرشيك

عليها زوجته يرى الزوج أن العمل يتطلب منه ذلك، ويرى كذلك أن 

ناء، وعليها أن ال تشغله بأمور متطلبات العمل املنزيل، ومتابعة تنشئة األب

 .املنزل وقضاياه، بل عليها أن تجعل املنزل مكانا مريحا له فقط

املشكلة من 

وجهة نظر 

 املحيطني بالفرد

يرى املحيطون أن الزوجني ليسوا عىل اتفاق ووئام، وأن الزوج مهمل 

لشؤون املنزل ألن زوجته غري جذابة، وال تهتم بنفسها، ولذلك فإن زوجها 

ا، وأنها دامئا مشغولة بأمور املنزل ومل تطور مل يعد يهتم بها كام كان سابًق

 .من نفسها، وباملقابل فإن الزوج يطور نفسه

رغبة الفرد يف 

 التغيري

يرغب الزوج يف البقاء عىل ما هو عليه، ولكن الزوجة ترى أنه من 

 الرضوري أن يهتم باملنزل كام كان سابقا
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 لة الخمسة يف التحديداإلجابة عن األسئ

 اإلجابة السؤال م

1 
من صاحب املشكلة؟ 

 ).مبعنى من يتملك املشكلة(

هنا املشكلة لدى الزوجة، والزوج ال يعد أن لديه 

 .مشكلة ما

 .تتكرر املشكلة السابقة منذ ما يقارب سنة مدى تكرارها؟ 2

 هل توجد مشكلة فعال؟ 3
 وتحتاج من وجهة نظر الزوجة تعتقد بوجود مشكلة،

 .لحل ألنها مل تعد تطيق التعامل مع الوضع الحايل

4 
 حدوث إىلما الذي يؤدي 

 املشكلة وأين تحدث؟

إن حصول فجوة بني الزوجني يف املستوى التعليمي 

 .والثقايف جعل املشكلة تظهر، وتحدث يف املنزل

5 
ما الذي يحدث عن املشكلة 

 يف حالة بقاءها؟

رسيعة الغضب عىل  أن تصبح الزوجة إىلسيؤدي 

وقد ترضبهم، وقد تخطئ يف حق زوجها، فال تقوم األبناء، 

 بالشكل الصحيح، وقد يزداد إهامل الزوج بواجباتها

لزوجته، وقد يقوم بالتفكري بإقامة عالقات خارج إطار 

 .الحياة الزوجية

 جدول تحليل املشكلة حسب الفرد

 التحليل املشكلة

  ريهاالسلوكيات التي يود الفرد تغي

  األفكار واالعتقادات التي يود الفرد تغيريها

  املشاعر التي يود الفرد تغيريها

  عالقات الفرد مع اآلخرين التي يود تغيريها

  هدف الفرد الذي يود الوصول له

  األشخاص املساعدين يف تحقيق الهدف

  الزمن املتوقع لتحقيق الهدف

  املهارات املطلوبة لتحقيق الهدف

  العوائق املتوقعة لتحقيق الهدف
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 مثال عىل تحليل ملشكلة ما

 

 

 

 

 

 

 تطبيق تحليل املشكلة حسب الفرد

 إهامل الزوج لشؤون املنزل املشكلة

السلوكيات التي يود الفرد 

 تغيريها

تود الزوجة أن يجلس زوجهـا بـاملنزل فـرتة أطـول، ويهـتم أكـرث 

فسـها وزينتهـا، وأن باألبناء، ويريد الزوج من زوجتـه أن تهـتم بن

 .تراعي احتياجاته أكرث

األفكار واالعتقادات التي 

 يود الفرد تغيريها

تود الزوجة أن يغري زوجها تفكريه بأن املنزل مكان للراحة فقط، 

ويود الزوج أن تغري زوجها تفكريها بأنها أصبحت كبرية يف السن 

 . وال داع لالهتامم بالحياة الحميمة كالسابق

لتي يود الفرد املشاعر ا

 تغيريها

تود الزوجة أن يشعر زوجها مبشـاعرها ويقـول لهـا كـالم جميـل 

باـسـتمرار، وـيـود اـلـزوج أن تـشـعر الزوـجـة مبـشـاعره العاطفـيـة 

 .املتنامية، وتهتم به من ناحية جسدية أكرث

عالقات الفرد مع اآلخرين 

 التي يود تغيريها

لعمـل سـعيد تريد الزوجة أن يقلل زوجهـا عالقاتـه مـع زمـالء ا

 .ورامي، ويريد الزوج أن تقلل الزوجة عالقاتها مع جاراتها

هدف الفرد الذي يود 

 الوصول له

 .اًأن يقيض زوجها ساعتني إضافيتني يف املنزل يومي: هدف الزوجة

 . ملدة ساعتني اًأن تخرج الزوجة معه يومي: هدف الزوج

األشخاص املساعدون يف 

 تحقيق الهدف

 

 األبناء

 

مستمر بشكل بالعمل منشغل الزوج أن حيث األزواج أحد منها يعاين التي املشكالت حلل
تناول ويريد امرهًق ويأيت، متأخرة بساعة يأيت للمنزل يعود وعندما للمنزل العودة يحب وال

لها ويستمع الزوجة مع يجلس ليك وقت لديه يوجد وال والنوم، برسعة والجامع الطعام
 .سابقا كان كام املشاعر ويبادلها
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 إهامل الزوج لشؤون املنزل املشكلة

ملتوقع لتحقيق الزمن ا

 الهدف

 ثالثة شهور

املهارات املطلوبة لتحقيق 

 الهدف

 .مهارة التزين لزوجها : الزوجة

 .مهارة استعامل عبارات املجاملة لزوجته: الزوجة

العوائق املتوقع حدوثها 

 عند تحقيق الهدف

 .قد يشغلني األبناء: الزوجة

 .العمل اإلضايف قد مينعني من القيام باألمر: الزوج

 

 تطبيق إيجاد البديل املناسب

 نظرة اآلخرين للبديل نظرة الفرد للبديل البديل م

التخفـيـف ـمـن ـسـاعات العـمـل  1

اإلضايف للزوج، وقضاء ثالثة أيـام 

 باملنزل مع الزوجة

 يرغب به األبناء واملحيطني يرغب الزوجان به

 يف سـهرات عائليـة اًالخروج معـ 2

 باملتوسط ثالث مرات باألسبوع

ــب ــه، ترـغ ــة ـب  الزوـج

ولكن الـزوج ال يفضـله 

 كثريا

ال يرـغـب ـبـه األبـنـاء ألنـهـم 

ـــع  ـــروج ـم ـــدون الـخ يرـي

 الوالدين

ـ 3 ـا يومـي  اًاـهـتامم الزوـجـة بزينتـه

 وقضاء نصف ساعة يف ذلك

 يرغب به األبناء واملحيطني يرغب الزوجان بذلك

بقاء وضـع الـزوج عـىل مـا هـو  4

 اًعليه حالي

يفضله الـزوج نوعـا مـا 

 به الزوجةوال ترغب 

ــدى  ــه ـل ــوب ـب ــري مرـغ ـغ

 اآلخرين

بقاء وضع الزوجة عـىل مـا هـو  5

 اًعليه حالي

تفضله الزوجة نوعا مـا 

 وال يرغب به الزوج

ــدى  ــه ـل ــوب ـب ــري مرـغ ـغ

 اآلخرين
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 خطوات اتخاذ القرار املناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذ فيه، قرار اتخاذ إىل يحتاج الذي املوضوع عن والصحيحة الكاملة املعلومات جمع
اتخاذ إىل سيؤدي صحتها عدم مع أو عنه املعلومات نقص مع القرار اتخاذ محاولة أن

وله الثانوية من نجح ابن فمثًال. صحيحة وغري سيئة النتائج ستكون وباآليت خاطئ قرار
سيسجل، األقسام أي يف محتار ولكنه ةالجامع أقسام من قسم يف التسجيل يف رغبة

فيه الساعات عدد حيث من قسم كل عن الالزمة املعلومات يجمع أن عليه فالواجب
كل من املتخرج ميارسها أن مُيكن التي واملهنة تدرس التي واملناهج واملواد الدراسة ونظام
 .قسم كل يف القبول ورشوط قسم

املوضوع، عن املتوافرة املعلومات عىل ًبناء واملتاحة املمكنة الخيارات وتحديد حرص
جمع وبعد أقسام، خمسة للطالب املتاحة األقسام أن نفرتض السابق املثال ففي

يف ويجد تصلح التي هي خيارات ثالثة أمامه استقر املختلفة األقسام عن املعلومات
التخرج بعد بها الخاصة األعامل يف ًنجاحا يحقق أن ويتوقع فيها للدراسة استعداد نفسه

 .فيه متوفرة آخرين قسمني يف القبول رشوط كانت وإن

الخيارات أن تبني السابق املثال يف فمثًال واملتاحة، املمكنة الخيارات من األفضل ترجيح
لطبيعة إما األقسام أحد لديه ترجح بينها بالرتجيح ولكنه غري ال أقسام ثالثة هي املمكنة
األمور لهذه وإما التخرج بعد ميارسه الذي لالعم لنوعية إماو ملدتها وإما فيه الدراسة
 .كذا قسم يف يسجل أن رأيه استقر ايلوبالت جمعيها، مجتمعة

اآلخرين باستشارة فعليه الخيارات، ألحد أولوية له يظهر ومل الرتجيح يف احتار إذا
 .ذلك يف الخربة أهل من

ومل خياره وحدد قراره اتخذ قد اناإلنس يكون السابقة الخطوات بعد: القرار تنفيذ
قيمة لها يكون أن مُيكن ال وبدونه سبق ما لكل مثرة وهو القرار تنفيذ إال عليه يبق

جهة أو شخص صالحيات أو اختصاص من يكون وقد القرار، اتخذ ممن يكون قد والتنفيذ
وقد القرار اتخاذ جهة من يكون قد الخيارات ودراسة املعلومات جمع أن كام أخرى
 .القرار يتخذ أن يريد ملن ذلك كل توفر أخرى استشارية جهة من يكون



237

 لقرارتطبيق منوذج اتخاذ ا

 مضار اختيار البديل عىل الزوجني فوائد اختيار البديل عىل الزوجني
نسبة تقييم البديل

البديل املناسب

املعدل الزوجة الزوج بعيدة املدى قريبة املدى بعيدة املدى قريبة املدى

التخفيف من سـاعات 

العمل اإلضايف للـزوج، 

ــام  ــة أـي وقضـــاء ثالـث

 باملنزل مع الزوجة

زوجني وقتـا يقيض الـ

 أطول معا

ينشـــــغل الـــــزوج 

بشؤون املنزل وتربية 

تتحسن الحياة  األبناء

 الزوجية

يــــنخفض الوضــــع 

  املادي لألرسة

ـد تـحـدث مـشـاكل  ـق

بني الـزوجني بسـبب 

بـقــاء اـلــزوج لـفــرتة 

 أطول يف املنزل

40% 90% 65%

الخروج معا يف سهرات 

عائلية باملتوسط ثـالث 

 مرات باألسبوع

يســـتمتع الـــزوجني 

يقيموا  وقاتهام معابأ

 عالقات مع اآلخرين

تزداد املـودة واأللفـة 

ـبــــــني اـلــــــزوجني 

ـــاة  ـــن الحـي وتتحـس

الزوجية

تــــزداد التكــــاليف 

 بسبب السهر معا

قد يحدث خالف بني 

الزوجني الحقا بسبب 

ـــاض الوضــــع  انخـف

ــــادة  املـــــادي وزـي

التكاليف املادية

50% 70% 60%

اهتامم الزوجة بزينتها 

ـف  ـاء نـص ـا وقـض يومـي

 عة يف ذلكسا

يشـــــعر الزوجـــــة 
ـه  ـه ـب ـاهتامم زوجـت ـب
ـــدث  ـــب التـح ويـح

معها

يعيد الزوج مع زوجته 
الذكريات السـابقة وال 
ـث  ـزوج للبـح ـه اـل يتـج

 عن رشيك آخر

تزداد الواجبات املطلوبة 
قـد ال  من الزوجة يوميـا

تستطيع الزوجة مواكبـة 
 التطورات يف الزينة

تــــزداد التكــــاليف 
ـبب رشاء  ـة بـس املادـي

 جةالزينة للزو
85% 30% 58%
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 مضار اختيار البديل عىل الزوجني فوائد اختيار البديل عىل الزوجني
نسبة تقييم البديل

البديل املناسب

املعدل الزوجة الزوج بعيدة املدى قريبة املدى بعيدة املدى قريبة املدى

بقاء وضع الـزوج عـىل 

 ما هو عليه حاليا

ـرا  ـزوج وـف ـق اـل يحـق
 ماليا

ـزوج بـعـدم  يـشـعر اـل
تحمـلــه للمـســؤولية 

 يف األرسة

ـوتر الزوـجـة  ـزداد ـت ـت
 وضيقها

ـقـد يفـشـل األبـنـاء يف 
ـة ـبح  املدرـس ـد تـص ـق

ــة ــد  األرسة مفكـك ـق
ــــة  ــــب الزوـج تطـل

 الطالق

40% 20% 30%

بقاء وضع الزوجة عىل 

 حالياما هو عليه 

ـزوج بـعـدم  يـشـعر اـل
 تحمل املسؤولية

تتخلص الزوجـة مـن 
واجباتـهــا املـســتمرة 
ـــــا،  ـــــاه زوجـه تـج

 وتتجاهلها

ـن  ـزوج ـم يتـضـايق اـل
ـســـــلوك زوجـتـــــه 

 وإهاملها له

ينـســــحب اـلــــزوج 
ـن األرسة  ـدريجيا ـم ـت
ـالزواج  ـر ـب ـد يفـك وـق

 .من جديد أو بالطالق

20% 30% 25%

بعد مناقشة الزوجني  البديل املناسب

 اختيــار معــا، تقــرر

 ).2 و1(البديل رقم 

الزمن املتوقـع لتنفيـذ 

البديل

خالل ثالثة شهور 
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 مضار اختيار البديل عىل الزوجني فوائد اختيار البديل عىل الزوجني
نسبة تقييم البديل

 البديل املناسب

املعدل الزوجة الزوج بعيدة املدى قريبة املدى بعيدة املدى قريبة املدى

ـة  نوع التدريب الالزم  ـاج الزوـج ـد تحـت ـق

لتعلم مهـارة التـزين 

لزوجهــــا بالوضــــع 

الـحـايل، وـقـد يحـتـاج 

الزوج لتعلم مهـارات 

اجتامعـيــة واتكـيــت 

مناسب للتعامل مـع 

اآلخرين عند التعامل 

 معهم يف املناسبات

 

شهور وكل بعد ثالثة  مواعيد التقييم للبديل

ــتم  ــهور ـي ــة ـش ثالـث

 تقييم الخيارات 
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 : الرصاع بني الزوجنيإدارة

إن . اًا مثاليًاليومية، ألن االنسجام الشخيص واالجتامعي شيئ يعد الرصاع جزءا من حياتنا

 أكرث حول أمور ومشكالت أوالخالف بني شخصني : "أن نعرفه بأنه الرصاع بني األشخاص ميكن

كاألهداف ووسائل لية تتضمن خالفات حول أمور معينة ّوالرصاعات الفع ،"ة انفعاليأوفعلية 

 .يناقش القائد ذلك مع األعضاء. واملسئوليات والقواعد تحقيق األهداف

 :فوائد الرصاع ومنها

 . حلولإىلتزيد الرصاعات من وعينا بأن مشاكلنا تحتاج 

 إىلن نتغري، وعندها نحتاج  أإىليشجع الرصاع عىل التغيري، فهناك أوقات نحتاج فيها  -1 

 .تعلم مهارات جديدة وتعديل عادات سابقة

 .يزيد الرصاع من قوتنا ودوافعنا للتعامل مع املشكالت -2 

 .تجعل الرصاعات الحياة أكرث متعة، فالرصاع يخلق حب االستطالع ويثري االهتامم -3 

 . األشخاص ما تكون القرارات الجديدة وليدة االختالف والتعدد يف اآلراء بنياًغالب -4 

يساعد الرصاع عىل فهم أي نوع من األشخاص أنت، فام الذي يجعلك تغضب، وما الذي  -5 

 .يخيفك، وما األشياء املهمة بالنسبة لك

 .ميكن للرصاعات أن تعمق وتغني وتقوي العالقة تحت وطأة الضغوط اليومية -6 

 :أنواع الرصاع

 دفعنا ألن نعمل شيئا، بينام يدفعناوفيه دافعان متعارضان، أحدهام ي: رصاع اإلقدام اإلحجام 

 . تجنب عمله، فمثال ترغب الزوجة يف التسوق، ولكنها تخىش التكاليف الباهظةإىلاآلخر 

 أكرث، تتعارض أحداهام مع أويكون لدى الفرد أحيانا رغبتان : رصاع اإلقدام اإلقدام 

خرى، مثال األخرى، بحيث أن إرضاء إحدى هذه الرغبات، يعني التضحية بالرغبات األ

 .الزوج الذي يرغب يف الجلوس مع زوجته ويرغب يف متابعة التلفاز

 أحالهام مر، أوويحدث حني يكون أمام الفرد أمرين كالهام مر، : رصاع اإلحجام اإلحجام 

 مع اًومثال عىل ذلك الزوج الذي عليه إما أن يعمل يف مهنة شاقة ال يحبها وميوت جوع

 .اس ويذل نفسه ميد يده للنأوأفراد أرسته 
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زوج يريد : مثاال يف الحياة الزوجية يبني الترصفات واألفكار واملشاعر ويتضمن ما ييل

 ويطلب من الزوجة التفكري باملشاعر. العيش مع زوجته باستقرار ولكنه يريد الزواج من أخرى

 .والترصفات واألفكار التي يحملها الزوج، والتي تسبب الرصاع

 :جني وهيمراحل الرصاع بني الزو

هي املرحلة التي تتوافر فيها مسببات الرصاع دون حدوثه، وهنا ال : الرصاع الخامل -1 

 . السطحإىليطفو الرصاع 

ا سوف ًا مرتقبًتبدأ هذه املرحلة عندما يدرك الزوجني أن هناك رصاع: الرصاع املدرك -2 

 .يحدث نظرا الختالف املصالح واألهداف

عر فيها الزوجني بالظواهر واملؤرشات الدالة عىل هي املرحلة التي يش: الرصاع املحسوس -3 

 .بدء الرصاع الفعيل بينهام

وفيها يتم إظهار األفعال وردود األفعال املرتتبة عىل وجود الرصاع، ومن : الرصاع الواقعي -4 

 . تقديم تنازالتأو االنسحاب أوأمثلة هذه األفعال الهجوم 

الزوجني، وميكن أن يتم حل دائم وتعكس طبيعة العالقة بني : مرحلة ما بعد الرصاع -5 

 منه  مثل هذا الحل الدائم ويتم بدالًإىلللرصاع، ويف أحيان أخرى يصعب التوصل 

 . حلول مؤقتة لحني استجامع القوة الستكامل الرصاع من جديدإىلالتوصل 

 :األساليب يف التعامل مع الرصاعات وهي

السابقة للرصاع حيث  مواقعه إىلينسحب الشخص :  التجنبأوأسلوب السلحفاة  -1 

 . مخبأها عندما تواجه بعائق ماإىليتجنب للنزاع متاما كام تنسحب السلحفاة 

ويحاول الشخص أن يستقوي عىل الشخص اآلخر عن :  اإلجبارأوأسلوب سمك القرش  -2 

 .طريق إجباره قبول حلوله للرصاع

االسرتاتيجية تكون العالقة مهمة جدا يف هذه :  تلطيف األجواءأوأسلوب الدب اللطيف  -3 

 ال قيمة لها، ويحاول الشخص أن أوبينام يكون تحقيق األهداف الشخصية أقل قيمة 

ا من الناس اآلخرين، ويعتقد الشخص أن مناقشة الرصاع تجلب ً ومحبوبيكون مقبوالً

 .الدمار والخراب للعالقة مع اآلخرين
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 جة معتدلة بأهدافهيهتم الشخص هنا وبدر:  الحل الوسطأو املساومة أوأسلوب الثعلب  -4 

وبعالقاته مع الناس اآلخرين، ويهتم باملساومة ويستغني عن جزء من أهدافه 

 .ويستخدم أساليب مقنعة ليستغني اآلخرون عن جزء من أهدافهم

هنا االهتامم بالعالقة وتحقيق األهداف، :  التعاونأو التكامل أوأسلوب البومة الحكيمة  -5 

 يجب أن تحل لذلك يسعون الستخدام أساليب  الرصاع كمشكلةإىلوينظر األشخاص 

 باإلسرتاتيجيةوتسمى .  حل يحقق أهدافهم وأهداف الرشيك اآلخرإىلمختلفة حتى يصلوا 

  اإليجابيةأوالبناءة 

زوج عىل خالف مع زوجته هي تريد أن تسافر بالعطلة لقضاء : مثاال يوضح الرصاع اآليت

يقضوا العطلة يف نفس منطقة السكن ملتابعة إجازة العطلة يف دولة محيطة، وهو يريد أن 

كيف ميكن التعامل مع الرصاع من خالل األساليب الشخصية الخمسة . بعض أعامله الخاصة

 السابقة؟

 كيف أتعامل مع الرصاعات؟

 ال نعم الفقرةالرقم

   أعرف أسباب رصاعي مع اآلخرين 1

   أعرف مرحلة الرصاع التي أمر بها مع اآلخرين 2

   رف األساليب املختلفة التي أستخدمها يف إدارة الرصاع أع 3

   أعرف األساليب املختلفة التي يستخدمها اآلخرون يف إدارة الرصاع 4

   أعرف نوع الرصاع الذي أمر به مع اآلخرين 5

   أكون هادئا عند حدوث الرصاع مع اآلخرين 6

   أبحث عن فوائد الرصاع مع اآلخرين 7

   ارات التفاوض للتعامل مع الرصاعأستخدم مه 8

   أتعامل مع اآلخرين بهدوء للمساعدة يف إدارة الرصاع 9

   أتابع نتائج الرصاع لفرتة طويلة 10

 



 243 النزاعات واملشكالت بني الزوجنيمهارة حل : الفصل الثاين عرش

 

 

 :تصحيح االستبانة وتفسريها

حيث يحصل الفرد ). 10-0( وترتاوح العالمة بني ،عدد فقرات االستبانة هي عرش فقرات

وكلام كانت عالمة الفرد تقرتب ). صفر( ال عىل ـلذي يجيب بوا). 1 (ـالذي يجيب عىل نعم ب

دل ذلك عىل وجود مهارة أفضل يف التعامل مع الرصاعات التي مير بها، بينام من ). 10(من 

يدل عىل مستوى متدن من املهارة يف التعامل مع ). صفر(يحصل عىل عالمة تقرتب من 

 ).5(الرصاع، واملتوسط هو 

يف حياتنا، وهي موجودة بني الزوجني، ولكن يختلف الزوجان يف إن الرصاعات موجودة 

 .إدارة تلك الرصاعات، ومن ثم يؤثر ذلك عىل طبيعة العالقة بني الزوجني

 منزل جديد، ولديه رغبة يف فكرة إىليحدث الزوج زوجته يف موضوع االنتقال : مثال

أن أنهى الزوج حديثه سأل االنتقال، ولكن وجدت الزوجة فجوات يف موضوع االنتقال، وبعد 

الزوج زوجته عن رأيها يف االنتقال، كيف ميكن للزوجة أن تتخذ االسرتاتيجيات الخمسة يف 

 إدارة الرصاع مع الزوج؟

تحدث الزوجة زوجها يف رحلة تود األرسة الخروج بها، ولكن الزوج ال يرغب : مثال آخر

الزوج استخدام األساليب الخمسة بذلك هذه األيام، وبعد أن أنهت الزوجة حديثها يريد 

ّالسابقة للتعامل مع زوجته، استخدم األساليب الخمسة يف مساعدة الزوج وبني أهمية 

 أسلوب التعاون؟

 :التفاوض بني الزوجني

من األمور الرضورية عند حدوث الرصاع االتجاه للتفاوض للتعامل مع الرصاع بطريقة 

 : ها عملية التفاوض وهىبناءة، وهناك خمس مراحل ينبغي أن متر ب

  Exploration مرحلة االستكشاف  -1 

 Bidding مرحلة تقديم العروض واملقرتحات -2 

 Bargaining مرحلة املساومة -3 

 Settling  تسويةأو اتفاق إىلالتوصل  -4 

 Ratifying مرحلة إقرار االتفاق -5 
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 يناقش الزوجني معا املراحل الخمسة يف التفاوض، ويقدم مثاال عىل ذلك يف الحياة

زوج يريد السفر ملدة عام كامل للقيام بعمل يف دولة مجاورة، وسيرتك زوجته : الزوجية وهو

ا عنه، كيف ميكن للزوجة التفاوض مع زوجها يف هذا املجال؟ هناك أخطاء شائعة يقع ًبعيد

 .بها الزوجني عند اللجوء للتفاوض، يسأل األعضاء عن تلك األعضاء

 : التفاوض من مثلبعض األخطاء التي تقلل من فرصة 

 .وجود أهداف غري واضحة -1 

 .معلومات غري كافيه عن أهداف الطرف األخر -2 

 .إظهار الطرف اآلخر خطئا كغريم -3 

 .عدم إعطاء االنتباه الهتاممات الطرف اآلخر -4 

 .القصور يف فهم عملية اتخاذ القرار للطرف اآلخر -5 

 .عدم وجود اسرتاتيجية لعقد اتفاقية مع الطرف اآلخر -6 

 .ا من البدائل والخيارات مجهزه قبل التفاوضًليل جدوجود عدد ق -7 

 .استخدام قوة التفاوض بدون مهارة -8 

 .اتخاذ القرارات الرسيعة -9 

 .تقدير ضعيف لوقت إنهاء املفاوضات -10 

 :لتحسني التفاوض مع الرشيك، ميكن اللجوء لعدد من اإلجراءات، ومن أهمها

 .استمع أكرث مام تتكلم أثناء التفاوض -1 

 .رشيكابني ثقة مع ال -2 

 .ابني عالقات جيدة مع الرشيك قبل التفاوض معه -3 

 .كن موضوعي وأنت تفاوض رشيكك -4 

 .ال تفرتض أبدا أنت ستكسب رشيكك يف كل مرات التفاوض -5 

 .كن كرميا، وقدم تنازالت مع رشيكك, كن مرنا -6 

 .تواصل بأمانة وبانفتاح مع رشيكك أثناء التفاوض -7 

 . الرصاعاستخدم الصمت يف بعض املرات ألنه كفيل بحل -8 
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 .افهم توقعات رشيكك أحيانا وضع نفسك مكانه -9 

 .راعي الوقت والظرف واملكان املناسب إلجراء التفاوض -10 

 .تعلم عن احتياجات رشيكك أثناء التفاوض معه -11 

 ).لتشرتي الوقت(لخص , ال تصدر أحكاما مترسعة، راجع -12 

 .ابحث عن املناسبات التي من املمكن أن تقول فيها نعم بدون تفاوض -13 

 .خدم لغة مفهومة أثناء حديثك مع رشيككاست -14 

 ".و"بل قل " لكن" ال تقل  -15 

أثناء " أنت"وليست مبنية عىل استخدام عبارة " أنا"قل جمال مبنية عىل استخدام عبارة  -16 

 .التفاوض
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 اسرتاتيجيات منهج الرصاع بني الزوجني القامئة عىل الخداع والتمويه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اسرتاتيجيات منهج الرصاع القامئة عىل الخداع والتمويه

 فيها يتم استنزاف وقت الطرف اآلخر، ويتم ذلك عن طريق):اإلنهاك(اسرتاتيجية  -1 
الرصاع لتغطي أطول وقت ممكن دون أن تصل الرصاعات إىل نتائجتطويل فرتة 

وفيها أيضا يتم استنزاف جهد الطرف اآلخر إىل أشد درجة. محدودة ال قيمة لها
 .ممكنة، واستنزاف مال الطرف اآلخر

 تقوم هذه االسرتاتيجية عىل فحص وتشخيص):التفتيت(اسرتاتيجية التشتيت  -2 
ة للطرف اآلخر، وبناء عىل هذه الخصائص يتموتحديد أهم نقاط الضعف والقو

 .رسم سياسة ماكرة لتفتيت وحدة وتكامل اآلخرين

 تقوم هذه االسرتاتيجية عىل حشد كافة):اإلخضاع(اسرتاتيجية إحكام السيطرة  -3 
عن طريق الحرص عىل إبقاء. اإلمكانيات التي تكفل السيطرة الكاملة عىل الرصاع

 .الطرف اآلخر يف مركز التابع

ا لهذه االسرتاتيجية يتم استخدام الرصاعوفًق): الغزو املنظم(اسرتاتيجية الدحر  -4 
التدريجي خطوة خطوة ليصبح عملية غزو منظم للطرف اآلخر حيث تبدأ العملية
باخرتاق حاجز الصمت أو ندرة املعلومات بتجميع كافة البيانات واملعلومات

 .جل استنزاف قدراته وإمكانياتهأاملمكنة، من 

آمالأهداف، :  لكل طرف من أطراف الرصاع):االنتحار(اسرتاتيجية التدمري الذايت  -5 
، وكلاممحددات، عقبات، ومشاكل، وصعاب: ا تواجههاًوأحالم وتطلعات وهي جميع

كانت هذه العقبات شديدة كلام ازداد يأس هذا الطرف وإحساسه باستحالة
وهنا فإن ما يعمله الفرد. يصل إليها وأنه مهام بذل من جهد فإنه لن ،الوصول إليها

من اسرتاتيجيات يكون من خالل قيامه برصف النظر عن هذه الطموحات واألهداف

 .وارتضاء ما ميكن تحقيقه منها واعتباره الهدف النهايئ له
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 :م االتفاق بني الزوجنيإدارة الخالف وعد

 أسلوب الهرب عندما ال تشعر بالثقة وال بالتعاون   1-

 أو, اً عدوانياًإنه من السهل أن يجرب الزوج عىل اتباع هذا األسلوب فيام إذا واجه شخص

وحيث أنك ال تشعر بالقوة الكافية لتواجه الشخص اآلخر وال ترى ملاذا عليك أن . ًاغضبان

وهذا يرتكك بأن . دما ال يقدم الطرف اآلخر أي تعاون عىل اإلطالقتعمل كل التعاون عن

 ترتك املوضوع كله وتنسحب حيث أنها ستكون طريقة جيدة لجني أو, تتجنب هذا الشخص

 أووإن هذه املشاعر إما أنها ستعشش بداخلك . والتهيج, واإلحباط, مشاعر االمتعاض

 . وفوق التحمل, ر حافة االنفجاإىلستنفجر بعنف عندما يصل الوضع 

 عندما تشعر بالتعاون وعدم الثقة : أسلوب نعم سيدي 2-

, واملساعدة والتعاون ليتجنبوا إزعاج اآلخرين,  من الناس قد تربوا عىل الطاعةًاإن كثري

إنهم يشعروا .  رؤساءهم وذلك بإخفاء شعورهم السلبي وليحاولوا بأن يبدو هادئنياًوخصوص

 استعامل التلميح عىل أمل أن إىل يطلبوا حاجتهم مبارشة ويذهبوا ًأيضا إنه ملن الوقاحة أن

 إنها طريقة رائعة ألن تعد نفسك لإلحباط مبا أن اوحًق. يفهم الناس ما يقصدون وما يريدون

 . معظمنا ال يجيد قراءة األفكار

 ولكن يجب أن يكون كذلك ًافإنه من الجيد أن يكون اإلنسان متعاون, وبشكل جيل

. ن نفسه ليطرح وجهة نظره ويطلب ما يريد وأن يفاوض بالطرق العملية ليتقدم ماواثًق

وإنه من املحتمل أن نالحظ بأنك ال تستطيع أن تشرتي عالقة االحرتام املتبادل بالتنازالت من 

 . طرفك لصالح الطرف اآلخر حيث ال يقدم هذا األخري أي تنازل

,  ال يحبون االعتداءاً ورمبا يكونون أناس,إن الناس الذي يستعملون هذا األسلوب كثريون

 أشخاص إىل ما يحولهم اًومن السخرية أن التنازل عن إرادتهم غالب.  النزاع مع اآلخرينأو

 . عدوانيني فيام بعد

 أسلوب دعنا نتبادل املنافع عندما تشعر بثقة وتعاون متوسطني  3-

لـذلك فـإن لـه , ا الطرفـان إيجاد تسوية عملية يتعايش معهإىلإن هذا األسلوب يهدف 

  يشء إىلبعض الفوائد التي تتضمن تنازل الطرفني عن أشـياء يرغبـان بهـا مـن أجـل التوصـل 
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وإنه بهذه الطريقة يحتمل أن تنتج عنه أفعال .  اتفاق عميلإىل وذلك بالوصول ايريدانه حًق

هداف التي مؤثرة أكرث من األساليب الثالثة السابقة حيث إذا حصل الطرفان عىل بعض األ

 .  األمامإىليريدانها فإنهام بذلك سيلتزمان باالتفاق ويتحركان 

 تسوية عندما يريدون أن يروا أية إىل استهداف التوصل إىلإن الناس مييلون بطبعهم 

 بالطرف اآلخر حيث من املمكن أن ال يكونوا مبارشين ًانتائج عملية ولكنهم يثقون كلي

 يخدعوا الطرف اآلخر وذلك يك يربحوا رشيحة أون يناوروا ومنفتحني بشكل كامل ويحاولوا أ

إن هذا األسلوب املخادع له عادة مكاسب قصرية األجل ولكن . وافرة من الكعكة التي أمامهم

 . ستكون هناك خسارة مؤثرة وهامة عىل املدى الطويل

ألن معظم  اً ناجحاً عمليًاوعىل األقل فإن أسلوب تبادل املنفعة يستطيع أن يكون أسلوب

إن . والتحسن,  جلب املكاسبإىل املفاوضات ألنها الطريق املؤدية إىلالناس هم منفتحون 

 إىل طوال الوقت سيجدون أنه من املعقول وبسهولة التحول "سيدي", "نعم"الناس ذا أسلوب 

 . أسلوب تبادل املنفعة

 أسلوب دعنا نربح االثنني عندما تشعر بالتعاون والثقة املشرتكني  4-

واألساليب السابقة األخرى هو أنك تركز عىل , إن االختالف األسايس بني هذا األسلوب

,  الدفاع عن نفسك ضد أخطار حقيقيةأو,  من محاولة هزمية الطرف اآلخرحل القضايا بدًال

إن الفريقني يعمالن مع بعضهام للحصول عىل أفضل األجوبة املمكنة لكليهام مع .  متخيلةأو

والتي تفرتض أن الكعكة لها حجم محدد ومن املحتمل أن , ل وهلة كالصفقةأنه يبدو ألو

مع ذلك فإن الفريقني اللذين يعمالن مع . تحدث بعض اإلشكاالت عىل اقتسام تلك الكعكة

بعضهام عىل حل املشاكل يستطيعان أن يخلقا املنافع لبعضهام البعض وذلك بخلق جو من 

ن هذا سوف يخلق جو من الثقة وسيثق بك الطرف اآلخر الثقة املتبادلة والتعاون ولذلك فإ

 .  إال إذا أظهرت بأنك جدير بالثقةىتوهذا لن يتأ

 : كيف تعمل عىل إنجاح أسلوب دعنا نربح االثنان بني الزوجني

 : إذا ..  عىل العمل عىل إنجاح هذا األسلوباًستكون فقط قادر

 أردت أن تستفيد من الوضع الحايل . 
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  تجعل الطرف اآلخر يستفيد من هذا الوضعأردت كذلك أن . 

 أردت أن تحسن من العالقات معه . 

 استطعت أن تترصف بطريقة جديرة بالثقة . 

 استطعت أن تركز عىل حلول عملية للخالفات . 

  هزمية الطرف اآلخرأواستطعت أن توقف محاوالت تسجيل نقاط لصالحك  . 

 وتفعل ما تقول وأن تبقى , فعلوأن تخطط ما ست, استطعت أن تحرتم الشخص اآلخر

 . أثناء قوله وأن تتفاوض عىل حلول مشرتكة مفيدةًاهادئ

لكنه األسلوب الواعد , إن أسلوب دعنا نربح االثنني ليس باألسلوب سهل االستعامل

 لدى ًا مريراً عملية وال يرتك شعورالفريد الذي ميكن أن تبدأ به من حيث أنه يعطي حلوًال

 . الطرفني

 األساليب إىلفإذا بدأت بهذا األسلوب ومل ينجح فبإمكانك اللجوء ,  ذلكإىلفة وباإلضا

وإذا بدأت بواحد من تلك األربعة ومل ينجح فإنك بهذا مل تهيئ . األربعة األخرى السابقة

 . الظروف الصحيحة إلنجاح أسلوب دعنا نربح االثنان

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث عرش
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 :ويشتمل النقاط التالية 

 مفهوم توكيد الذات 
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 مجاالت استخدام توكيد الذات 

 الفرق بني الزوج املؤكد وغري املؤكد 

 مهارات تساعد يف تنمية توكيد الذات بني الزوجني 
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 الفصل الثالث عرش

 مهارة توكيد الذات بني الزوجني 

 

 

 مفهوم توكيد الذات

 عن نفسه،من املهارات األساسية والرضورية يف الحياة والتي تساعد يف تعبري كل شخص 

وتشجعه عىل التعامل مع اآلخرين واحرتامهم، وتفرض عليهم احرتامه ما يسمى مبهارة توكيد 

 ".الذات

 :الفوائد لتوكيد الذات بني الزوجني

 :ن الفوائد التي يحققها توكيد الذات بني الزوجني كثرية ومن أهمهاإ 

 بالراحة النفسية ومينع تراكم املشاعر السلبيةاًيولد شعور . 

 جعل الفرد يحافظ عىل حقوقه ومصالحه ويحقق أهدافهي. 

 يقوي الثقة بالنفس. 

 بعد التخلص من املشاعر السلبية املكبوتة" ا وسلوكًًافكر" يف ميادين الحياة ًايعطي انطالق. 
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 :خصائص الشخص املؤكد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتحدث حنياآلخرونإليه يستمعالرأييفاآلخرينمعيختلف

تفسريات يطلب  
 األسئلة عىل يفضلهاالتيبالطريقةيجيب

 إليه املوجهة

 شخصية أسئلةعناإلجابة فضيرمطالبيرفض

شيئايرفضحنيفقط).ال (يقول 

لسلوكهًتربيرايعطى ال 

أجرهايدفعالتيالخدمةعىل يحصل

عادلبشكليعامل

ذلكاألمريستدعىحنيرأيه غريي

اآلخرينرغباتبعضتنفيذ يرفض

 حاجاتعنيعرب

أسئلةيوجه

 املساندةيطلب

 ألحدحاجياتهيعريال

 أحيانايعرفالبأنهيجيب

 أحيانااآلخرنصيحةيرفض

 الخاصة شئونه يف بالتدخل لآلخرين يسمح ال 

:أن يفالحق فردلكل
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 :مجاالت استخدام توكيد الذات

 :ميكن استخدام توكيد الذات يف املجاالت اآلتية 

  األزواج الذين ال يستطيعون التعبري عن غضبهممع. 

 حيث يشعر الفرد بأنه ليس من حقه : مع األزواج الذين يجدون صعوبة يف طلب معروف

 .طلب ذلك من أجل نفسه

 مع األزواج الذين يجدون صعوبة يف قول ال. 

 فهو انطوايئ ولذلك يعتقد أن لدى: مع األزواج الذين يجدون صعوبة يف البدء بالحديث 

 .الناس موهبة عظيمة يف الحديث وهو ال يستطيع مجاراتهم ولذلك من األفضل له أن يصمت

 حيث ميلك درجة منخفضة من : مع األزواج الذين يجدون صعوبة يف تقديم وتلقي املديح

حمرار الوجه إتقدير الذات، ويجد صعوبة يف مواقف تلقي املجامالت ويشعر باإلحراج و

 .اآلخرينحني يتلقى املجامالت من 

 يجد هنا الفرد صعوبة يف : مع األزواج الذين يجدون صعوبة يف تقديم وتلقي الشكوى

التذمر والشكوى، وعادة ما يعتذر وبدون متييز، وحتى لو مل يكن عىل خطأ فيعرتف بأنه 

 .عىل خطأ

 مع األزواج الذين يجدون صعوبة يف التواصل البرصي. 

 بري عن مشاعرهم وأفكارهممع األزواج الذين يجدون صعوبة يف التع. 
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 الفرق بني الزوج املؤكد وغري املؤكد

الفرق بني الرشيك غري املؤكد واملؤكد والعدواين يف االنفعال املصاحب واللغة اللفظية 

 .السلوك الجسمي

 العدواين املؤكد غري املؤكد النمط

االنفعال 

 املصاحب
  ــو ــه نـح ــه انفعاـل يوـج

 .الداخل

  ًغالبا يخىش من التعبـري
 .عن انفعاالته

  ــــه ــــه انفعاـل يوـج

بطريقـــة مناـســـبة 

ــة ال  ــرب بطريـق ويـع

 .ي اآلخرينتؤذ

  انفعاله فيـه تهديـد

 .ووعيد لآلخرين

  عواـطـــف غاـضـــبة

 .ومتفجرة باستمرار

اللغة 

 اللفظية
  والـرتدد عنـد الكالم قلة

 .الحديث

 صوت خافت. 

  عباراته فيها ضعف عام

ـل ـا : مـث ال أســتطيع، أـن

ــه (أســـف  ــدأ كالـم يـب

 ).بذلك

  ـــبة ـــه مناـس عباراـت

ـل ـف مـث ـا : للموـق ـم

رأيـــــك؟ دعنـــــي 

أتحدث ثم أترك لك 

 صة للحديث؟الفر

  كالم تحقـري وإسـاءة

وتـجـــريح وإهاـنـــة 

 .لآلخرين

 البدء بعبارات مثـل :

إذا مل تنته، أنا أريـد، 

اعمل مـا أقولـه لـك 

 ........وإال

السلوك 

 الجسمي
  عيون مسـدلة وتجنـب

اتصال برصي مبارش مع 

 .اآلخرين

  ،تهدل يف أعضاء الجسم

ـداعى  ـاد يـت ـد يـك وجـس

للســــقوط وـفــــرك يف 

ـ ـردد ومتتـم ـدي وـت ة األـي

  .وحرشجة يف الصوت

  ــــزن مســـــتقر مـت

ـا مـبـا  يتواـصـل برصـي

 .يناسب املوقف

  نظــــرة ثابتــــة إىل

 .عيون اآلخرين

  غــري مـتــوتر وـنــربة

 .صوت عادية ثابتة

  ،ـــة ـــون محملـق عـي

 .التوجه إىل األمام

 اإلشارة باألصابع. 

  نربة صـوت مرتفعـة

تــنم عــن التهديــد 

 .والوعيد
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 :مهارات تساعد يف تنمية توكيد الذات بني الزوجني

 : أهم مهارات تنمية توكيد الذات من مثل

  ـعــدم مقارـنــة اـلــذات ـبــاآلخرين يف اـلــترصف

  .باملواقف

  االبتعاد عن إحباط النفس مـن خـالل الكلـامت

 .والجمل الذاتية السلبية

 تقـبـل اـملـدح والتـشـجيع املوـجـه للـفـرد بطريـقـة 

 .متزنة

 استعامل الجمل اإليجابية لتنمية الذات مثل :

 .أستطيع القيام بالعمل، أستطيع التحدث مع اآلخرين، سأتجاوز االمتحان

  تنمية الذات من خالل إقامة عالقات اجتامعية متنوعة، والقراءة وحضور الدورات

 .والورش التدريبية

 قوم بهإقامة عالقة مع أفراد إيجابيني مساندين يقدرون ما ت. 

 كتابة قامئة باإلنجازات اإليجابية للفرد ولو اليومية مهام كانت بسيطة وقراءتها باستمرار. 

 كتابة قامئة بالصفات اإليجابية التي ميتلكها الفرد، وقراءتها باستمرار والعمل عىل اإلضافة 

 .عليها

 اً البسيطة بعيد باألعاملًاتنظيم الوقت والقيام بأعامل ونشاطات تحبها، وجعل اليوم مليئ 

 .عن الصعوبات

 التعبري باستمرار عام يجول يف نفسه من مشاعر وانفعاالت. 

 تعلم التواصل البرصي مع اآلخرين عند حديثك معهم. 

 ال، عند عدم رغبتك القيام بيشء وأبدأ بتنفيذ ذلك عند الحاجة: تعلم قول. 
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 مثال عىل السلوك التوكيدي وغري التوكيدي والعدواين يف الحياة الزوجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثال عىل السلوك التوكيدي وغري التوكيدي والعدواين

 . الحياة الزوجية األرسيةيف

 .زوجة تتأخر عن تقديم وجبات الطعام بسبب مشاهدة برنامج تلفزيوين  1-

 .يسكت وال يتحدث بيشء، ويحمل انفعال سلبي نحو زوجته: الزوج غري املؤكد

 .يرصخ عىل زوجته ويهددها وقد يرضبها: الزوج العدواين

 عن انفعاالته بطريقة هادئة، ويسلك سلوك جسمييتحدث معها بطريقة متوازنة، ويعرب: الزوج املؤكد

 .مريح

 .زوج يشاهد التلفاز بكرثة وال ينتبه ملذاكرة األبناء  2-

 .تقوم بكل األعامل األخرى، وال تجرأ الحديث مع زوجها وإرشاكه يف شؤون املنزل: الزوجة غري املؤكدة

 . وقد تشتمهتعاند زوجها، وترفض أوامره، وترصخ بوجهه،: ةالزوجة العدواني

تختار أوقات هادئة للتحدث مع زوجها، وتحثه بطريقة هادئة ليك يقوم: الزوجة املؤكدة لذاتها

 .مبساعدتها يف مذاكرة األبناء بعض الوقت

 .زوجة تكرث من النوم عىل حساب نظافة املنزل والقيام بالواجبات االجتامعية  3-

 .وال يحدثها بأي يشءيرتك زوجته عىل ما هي عليه : الزوج غري املؤكد

 .يضايق زوجته بالحديث، ويرفع صوته عليها، ويهددها بالطالق والزواج من أخرى: الزوج العدواين

يتحدث بهدوء مع زوجته ويساعدها عىل تنظيم وقتها، ويعرض عليها املساعدة الطبية أو: الزوج املؤكد

 .االجتامعية للتأكد من وضعها

 .زلزوج يتأخر عن الحضور للمن  4-

 .ال تحدث زوجها وترتكه عىل ما هو عليه: الزوجة غري املؤكدة

 .تخرج خارج املنزل دون استئذان، وترفض أوامره، وتهدده عن حديثها معه: الزوجة العدوانية

 به عندتتابع شؤون زوجها وتهتم به حتى عند تأخره فتتصل به لتطأمن عليه، وتهتم: الزوجة املؤكدة

 .ادئة وتجعل من املنزل مكانا ممتعةحضوره للمنزل فتكون ه

 



 

  

 

 

 

 الفصل الرابع عرش

 مقاييس قبل االختيار الزواجي 

 

 :ويشتمل النقاط التالية 

 مقياس االتجاهات نحو الزواج: أوال 

 مقياس التوافق الزواجي: ثانيا 

 مقياس االتجاهات الجنسية: ثالثا 

 مقياس العنف ضد املرأة: رابعا 

 مقياس الرضا الحيايت : خامسا 
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 الفصل الرابع عرش

 مقاييس قبل االختيار الزواجي

 

 

 مقياس االتجاهات نحو الزواج: أوال

 :ميكن تحديد هذه االتجاهات بالعنارص التالية

 ومن ذلك الزواج التقليدي ويقصد به إجراءات الزواج :االتجاهات نحو أمناط الزواج -1 

 كليهام أوحيث يلعب أحد الوالدين , رتيبات معينة متبعة يف املجتمعالتي تتم وفق ت

 يف الرتتيب للزواج بحيث ال يتاح للمقبلني عىل الزواج فرصة االحتكاك ً مهاماًدور

 أحدهام بحق اتخاذ القرار النهايئ يف أووالتعارف قبل الزواج بل يحتفظ الوالدان 

 الزواج الحر الذي يعطي للفرد حريته يف وباملقابل هناك, شخص زوج املستقبل البنهام

ويتضمن هذا الشكل من الزواج فرصة االحتكاك ,  عن ترتيبات األرسةاًقرار زواجه بعيد

 .والتعارف بني املقبلني عىل الزواج قبل الدخول يف إجراءات الزواج الرسمية والقانونية

والداخيل ,  واملتعدد,واملتأخر, ومنها الزواج املبكر: االتجاهات نحو أشكال الزواج -2 

 ).من غري األقارب(والزواج اإلغرتايب , ).الزواج من األقارب(

 الزواج عىل أساس أنه عالقة إىلأي هل يتم النظر :  الزواجإىلاالتجاهات نحو النظرة  -3 

ْ كون الزواج عالقة بني الجنسني غايته أو, إنسانية تشبع من خالله جميع الحاجات

 تقييد الحرية إىليعترب الزواج قرار سيؤدي يف النهاية وهل , اإلشباع الجنيس فقط

 . تحقيق الطأمنينة واالستقرار واألمانإىلأم أنه يؤدي , الفردية للمقبلني عليه

نها تعاونية أ هذه العالقة عىل إىلينظر : االتجاهات نحو تكافؤ العالقة بني الزوجني -4 

 ,ات ومعرفة الحقوق والواجباتتقوم عىل التشارك بني الزوج والزوجة وتقسيم املسؤولي
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له األفضلية عىل رشيكه فهو ). لزوجا(وهذا مقابل كون هذه العالقة أن أحد املتزوجني 

 . تسلطي ينعدم فيها التعاون والتشاركينهى وتقوم العالقة هنا عىل أساسالذي يأمر و

ْويقصد به كون املقبلني عىل الزواج : االتجاهات نحو التشابه واالختالف بني الزوجني -5 

ية والخلفية  متقاربني يف العمر، ويتامثالن يف سامتهام الشخصية والجسدأومتشابهني 

بني الزوجني من االختالف ومقابل هذا يكون , االقتصادية االجتامعية التي يرجعان إليها

 .حيث العمر وسامتهام وخصائصهام وخلفيتهام االجتامعية االقتصادية

 . أم ال؟اًهل سيكون الزواج ناجح: االتجاهات نحو توقعات الفرد حول الزواج -6 

 عدمه يف شؤون أومن حيث تدخل األهل : اليهاماالتجاهات نحو عالقة الزوجني بأه -7 

 .أبنائهم املتزوجني

 :وفيام ييل فقرات املقياس

 الفقرةالرقم
بدرجة 

 كبرية

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

 قليلة

 اختيار رشيك حيايت بنفيس ودون التدخل من إىلأسعى  1

 .قبل أحد

   

 التامسك العائيل إىلأشجع عىل زواج األقارب ألنه يؤدي  2

 .دعم روابط القرىب والنسلوي

   

أعتقد أن الـزواج عالقـة انسـانية تشـبع حاجـات الفـرد  3

 ).اإلنجاب, الجنسية, العاطفية(املختلفة 

   

    .أفضل أن أبقى بال زواج 4

    .يف كل مناسبة أدعو للمساواة بني الزوجني 5

 إذا كرب الزوج زوجتـه اًأعتقد أن الزواج يكون أكرث نجاح 6

 .سنواتبعرش 

   

أمتعض من إعالم األهل بكل صغرية وكبـرية بـني هـذين  7

 .الزوجني
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 الفقرةالرقم
بدرجة 

 كبرية

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

 قليلة

أعتقد أن موافقة كال األبوين رشط أسايس لقـرار اختيـار  8

 .رشيك الحياة

   

    .أؤمن بتغريب النكاح 9

    .أعتقد أن الزواج تقييد لحرية الشاب والفتاة 10

    .اًأشعر بأن زواجي سيكون ناجح 11

    .ًاأعتقد أن تعليم الزوجة ليس رضوري 12

 ـمـن حـيـث الخـصـائص ًاأبـحـث ـعـن زوج يـشـبهني كـثـري 13
 .الجسمية واملظهر العام

   

ـائهم  14 ـؤون أبـن ـدخل يف ـش ـل الـت ـق لألـه ـه يـح ـد أـن أعتـق
 .الزوجية

   

أمتنى أن تربطني برشيك حيايت املسـتقبيل عالقـة حـب  15

 .  لزواجي منهاًمتبادلة وتكون أساس

   

    .أشجع عىل تعدد الزوجات إذا أمكن العدل بينهن 16

    . أعتقد أن الزواج وسيلة لتحقيق األمن والطأمنينة 17

    .أشعر أنني لن أجد رشيك حيايت املناسب 18

أعتقد أن سعادة الـزواج تكمـن يف املشـاركة يف األعـامل  19
 . املنزلية بني الزوجني

   

ر يل الـزواج مـن شـخص ميـاثلني أشعر باالنزعاج لو قـد 20
 . اًمتام

   

    .أشعر بالراحة عند زواجي يف بيت بعيد عن بيت أهيل 21

أقف مع األهـل عنـد اجبـار ابنـتهم عـىل الـزواج ممـن  22
 .اًيرونه مناسب

   

أعتقد أن فرص عدم التكـافؤ بـني األزواج كبـرية يف زواج  23

 .األقارب

   

    .الستقاللية الفرديةأشعر أن الزواج يضعف من ا 24
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 الفقرةالرقم
بدرجة 

 كبرية

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

 قليلة

    . عندما أتزوجاًأشعر أنني سأكون سعيد 25

أعتقد أنه من الخطأ اعطاء الزوجة قيادة شؤون الحيـاة  26

 .البيتية

   

أرغب بتكوين صداقات مـع الجـنس اآلخـر مـن الـذين  27

 .يشبهونني يف كثري من الخصائص واألفكار

   

ئهم وبـنـاتهم بـعـد أعتـقـد أن تخـطـيط اآلـبـاء لحـيـاة أبـنـا 28

 .الزواج يدفع نجاح العالقة الزوجية وسعادتها

   

    .لن ألتزم بعادات وتقاليد أهيل عند إقدامي عىل الزواج 29

أشجع عىل الزواج املبكر ألنه يحمي الشاب والفتاة مـن  30

 .الوقوع يف الرذيلة

   

    .أعتقد أن الزواج اليسء أفضل من عدم الزواج باملرة 31

أشعر أن الشخص الذي سـأتزوجه لـن يكـون عـىل قـدر  32

 .ٍاملسؤولية وسأعاين معه مشكالت عدة

   

    ).زوجتي( عىل مشاعر زوجي ًاسأحتفظ برأيي حفاظ 33

ـ 34 ـك اجتامعـي ـف عـن ـن شــخص يختـل ـالزواج ـم  اًأنصــح ـب
 . ًاواقتصادي

   

تنتج املشاكل بـني الـزوجني الجـدد بسـبب قـربهم مـن  35
 .أهاليهام

   

ّأشعر بالخوف عندما أصارح والـدي بعالقتـي العاطفيـة  36
 .مع من أحبه

   

يف الـزواج يضـمن االختيـار ). التـأخر(ّأعتقد أن التمهـل  37
 .األنسب لرشيك الحياة

   

أعتقد أن سبب عزوف الشباب عـن الـزواج هـو الهـرب  38
 .من تحمل املسؤولية

   

عىل إدارة شؤون أعتقد أن الزوجان املتعلامن أكرث قدرة  39
 .األرسة
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 الفقرةالرقم
بدرجة 

 كبرية

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

 قليلة

أعتقد بأن الزواج الناجح السعيد هو الـذي يحـدث بـني  40

 .أفراد مختلفني يف الطبقة االقتصادية االجتامعية

   

    .لن ألتزم بعادات وتقاليد أهيل يف حيايت الزوجية 41

    .أشعر بالضيق تجاه االختالط بني الجنسني 42

    .لتي يتزوج عليها زوجهاأحزن عىل املرأة العاقر ا 43

    .أعتقد أن الزواج قسمة ونصيب 44

عـنـد التعاـمـل ـمـع زوجـتـي ـفـإنني ـسـأتنازل ـعـن بـعـض  45

 .حقوقي الرئيسية

   

أشعر باالرتيـاح عنـد زواجـي مـن شـخص ميتلـك نفـس  46
 .الهوايات التي أمتلكها

   

أعتقد أن تدخل األهل يف حل الخالفات الزوجية الحادة  47
 . من نجاح وسعادة الزوجنييحسن

   

 قـبـول ـمـن يتـقـدم أوأعتـقـد أن ـمـن ـحـق الفـتـاة رـفـض  48
 . لخطبتها بغض النظر عن رأي أهلها

   

أعتقــد أن الــزواج املبكــر يضــمن االســتقرار الــنفيس  49
 .واالنفعايل للزوجني

   

أرى أن غاـيـة اـلـزواج اـشـباع الرغـبـات الجنـسـية بالدرـجـة  50
 .األوىل

   

 اإلخفـاق إىل أن زواج املتعلمة بغري املتعلم يؤدي أعتقد 51
 .يف الحياة الزوجية

   

    .أسعى للزواج ممن يقاربني يف العمر 52

سأتـصـل ـبـأهيل بـعـد زواـجـي ملـسـاعديت يف ـحـل جمـيـع  53
 .مشاكيل

   

يف اختيـار رشيـك ). الخـال, العـم(أرفض تدخل األقارب  54

 .حيايت
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 الفقرةالرقم
بدرجة 

 كبرية

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

 قليلة

    . تنجب يل اطفاًالسأتزوج عىل زوجتي إذا مل 55

    .ٌأعتقد أن الزواج رش ال بد منه 56

أشعر باالرتيـاح لتعامـل الـزوجني عـىل أسـاس التسـاوي  57

 .بينهام يف حقوقهام وواجباتهام والفرص

   

عىل رشيك حيايت يف مكان بعيد عن بيت زفايف كون يلن  58

 .أهيل

   

ة حب بينهام أشجع بأن يقوم الشاب والفتاة بإقامة عالق 59

 . قبل اقدامهام عىل الزواج

   

 عـىل تربيـة ًاأعتقد أن تعدد الزوجـات أمـر يـنعكس سـلب 60
 .األطفال

   

ـسـأتعاون ـمـع زوجـتـي العامـلـة ـعـىل مـسـؤولية العناـيـة  61
 .باملنزل وتربية األبناء

   

بعد زواجي سأعلم باملشاكل الكبرية فقط إذا وقعـت يف  62
 .حيايت الزوجية

   

أعتقد ان اختيار رشيك الحياة يجب أن يتم عـن طريـق  63
 .األهل يف املقام األول

   

    .أقف ضد الزواج املبكر ألنه عرضة لالنهيار الرسيع 64

    .أعتقد أن الزوج هو سيد البيت املطلق 65

    .عندما أتزوج سأحاول اإلقامة يف بيت قريب من أهلنا 66

ْاطفية بني خطيبني عىل أستمتع ملشاهدة مواقف حب ع 67
 . شاشة التلفاز

   

   . أعتقد أن الزواج من األقارب يخفف من تكاليف الزواج 68

ـة  69 ـي أن تـشـاركني يف اتـخـاذ كاـف ـسـأتيح الفرـصـة لزوجـت
 .القرارات املتعلقة بحياة األرسة

 

   



 267 يالزواجمقاييس قبل االختيار : الفصل الرابع عرش

 

 

 الفقرةالرقم
بدرجة 

 كبرية

بدرجة 

متوسطة

بدرجة 

 قليلة

    .أفضل الزواج املبكر لإلناث 70

ث ـخـالف أـحـاول مـسـاندة اـلـزوج أـمـام زوجـتـه إذا ـحـد 71

 .بينهام

   

    .أفضل تزويج البنات قبل سن الثامنة عرشة 72

جانب الزوجـة عنـدما تتعـرض لإلهانـة مـن قبـل بأقف  73

 .زوجها حتى لو كانت مذنبة

   

    .لو كنت ميسور الحال سأسعى للزواج أكرث من مرة 74

أرغب باملشاركة يف نشاطات تساعد املـرأة عـىل التحـرر  75

 .جلمن سلطة الر

   

    .أشعر باألىس عىل الزوجة التي يتزوج عليها زوجها 76

    .أعتقد أن البيت دون غريه هو املكان الطبيعي للمرأة 77

    .أقف ضد الزواج املبكر ألن مضارة أكرث من منافعه 78

    . املرأة متعة للرجلالـلـهخلق  79

ر سـلبية أحث عىل االبتعاد من زواج األقارب ألن له آثـا 80
 .عىل صحة الذرية

   

أعتقد أن زواج املـتعلم بغـري املتعلمـة يضـمن اسـتقرار  81
 .الحياة الزوجية

   

 كرثة املشاكل بـني إىلأقف ضد زواج األقارب ألنه يؤدي  82
 .الزوجني

   

أعتقد أن أمور التدبري املنزيل هي من اختصاص الزوجـة  83
 .فقط

   

 من زوجة فيه إهدار لكرامة أعتقد أن جمع الرجل ألكرث 84
 .املرأة وانسانيتها

   

    .أعتقد أنه ال يحق للمرأة أن تخالف رأي زوجها باملرة 85
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 :مقياس التوافق الزواجي: ثانيا

 :أختي الزوجة/أخي الزوج

يقصد بعبارة رشيك حيايت أينام وردت يف املقياس زوجي إذا كانت املستجيبة : مالحظة

 كان املستجيب الزوجالزوجة، وزوجتي إذا 

 العبارةالرقم

أوافق 

بدرجة 

مرتفعة

أوافق 

بدرجة 

بسيطة

بني 

املوافقة 

والرفض

ال 

أوافق 

بدرجة 

بسيطة

ال 

أوافق 

بدرجة 

مرتفعة

أتفق مع رشيك حيـايت عـىل مجـاالت  1

 اإلنفاق املايل

     

أفضل القيـام بـاألعامل دون مشـاركة  2

 رشيك حيايت

     

      ومحب يلرشيك حيايت ودود  3

      أنا نادم عىل زواجي 4

      عواطف رشيك حيايت نحوي قوية 5

ـذي  6 ـود اـل ـب واـل ـىل الـح ال أحـصـل ـع
 أريده من رشيك حيايت

     

ـار  7 ـىل اختـي ـايت ـع ـك حـي ـق ورشـي أتـف
 األصدقاء الذين نتفاعل معهم

     

ـر  8 ـد النـظ ـادئ مشــرتكة عـن ـدينا مـب ـل
 لقضايا الحياة املختلفة

     

أنا غري راض عن تعامل رشيـك حيـايت  9
 مع أفراد عائلتي

     

لدي طموحات وأهداف مشـابهة ملـا  10
 لدى رشيك حيايت

     

 توجد لدي صعوبات زواجية  11
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 العبارةالرقم

أوافق 

بدرجة 

مرتفعة

أوافق 

بدرجة 

بسيطة

بني 

املوافقة 

والرفض

ال 

أوافق 

بدرجة 

بسيطة

ال 

أوافق 

بدرجة 

مرتفعة

      أثق برشييك 12

 الـخـرتت رشـيـيك اًـلـو مل أـكـن متزوـجـ 13
 الحايل

     

      يثري رشيك حيايت أعصايب باستمرار 14

      اً رشيك حيايت االهتامم يب يومييبدي 15

ـ 16 ـايت مـع ـك حـي ـا ورشـي ـل أـن  اًال نتواـص
 بشكل جيد

     

ـاألزواج  17 ـؤ ـك ـيس كـف ـايت ـل ـك حـي رشـي
 الذين أعرفهم 

     

نـسـوي خالفاتـنـا الزوجـيـة ـمـن ـخـالل  18
 تفهم مطالب بعضنا البعض

     

       بزواجياًأعترب نفيس سعيد 19

ــ 20 ــا الزواجـي ة للمـــرح تفتقـــر حياتـن
 والضحك 

     

ـك  21 ـزام برشـي ـاالهتامم وااللـت أشــعر ـب
 حيايت

     

ـكل  22 ـايت بـش ـك حـي ـع رشـي ـاجر ـم أتـش
 متكرر

     

أتفق مع رشيـك حيـايت حـول كيفيـة  23
 قضاء وقت الفراغ

     

أتجــادل ـمــع رشـيــك حـيــايت ـحــول  24
 الشؤون املالية

     

ال أتفق مع رشيك حيايت حول قراراتنا  25
 يةالرئيس

     

أختلف مع رشيك حيايت حول كيفيـة  26
 إدارة املنزل
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 العبارةالرقم

أوافق 

بدرجة 

مرتفعة

أوافق 

بدرجة 

بسيطة

بني 

املوافقة 

والرفض

ال 

أوافق 

بدرجة 

بسيطة

ال 

أوافق 

بدرجة 

مرتفعة

      أنا راض عن عالقتي مع رشيك حيايت 27

أختلف مع رشيك حيايت يف معتقداتنا  28

 وقيمنا العامة 

     

      أعترب أن حيايت الزوجية ناجحة 29

      يضايقني يف رشيك حيايت عاداته  30

ـ 31 ـجام كـب ـد انـس ـني ال يوـج ـي وـب ري بيـن

 رشيك حيايت

     

     يظهر كالنا عواطف دافئة تجاه اآلخر  32

      أفكر يف إنهاء عالقتي الزواجية 33

أتـفـق ـمـع رشـيـك حـيـايت ـعـىل ـطـرق  34

 تعاملنا مع أقاربنا

     

      رشيك حيايت متفهم يل 35

، 23، 21، 19، 18، 13،15، 12، 10، 8، 7، 5، 3، 1(ولقد كانت الفقرات التالية ايجابية 

، 22، 20، 17، 16، 14، 11، 9، 6، 4، 2(، أما الفقرات السلبية فكانت  )35، 34، 32، 29، 26

وكلام حقق الرشيك الزواجي عالمات أعىل كلام دل عىل ). 33، 31، 30، 28، 27، 25، 24

 .تكيف زواجي أفضل

 :مقياس االتجاهات الجنسية: ثالثا

اس الطريقة التي نشعر بها حول السلوك الجنيس وهي هذه االستبانة صممت لقي

 خطأ، اجب عن الفقرات بصدق ودقة بالفراغ كام أوليست اختبارا، لذلك ال يوجد إجابة صح 

: 5املوافقة، : 4بني املوافقة وعدم املوافقة، : 3عدم املوافقة، : 2عدم املوافقة القوية، : 1: ييل

 املوافقة القوية
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، 22، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 13، 12، 11، 10، 9، 7، 4، 3، 2، 1: الفقرات االيجابية

23 ،24 ،25 

، كلام زادت عالمات الفرد يف األرسة نحو االتجاهات 21، 14، 8، 6، 5 :الفقرات السلبية

 .الجنسية كلام انعكس ذلك عىل التوافق األرسي

 مقياس العنف ضد املرأة: رابعا

ان تم تطبيق املقياس اعتامدا عىل العالمات التي يحصل عليها املفحوص يف االستبيان وك

ن الدرجة إ ف،)درجات، ال ادري درجتان، غري موافق درجة 3أوافق (توزيع العالمات كالتايل 

ولذا ميكن أن يحدد املتوسط , )32(والدرجة الدنيا ). 64(والدرجة املتوسطة ). 96(العليا هي 

 . دقائق وهكذا يتم تصحيح املقياس).10-8(ويتم تطبيقه من ). 64(الفريض للمقياس بـ 

أوافق ـــــــراتالفق ت
ال 

ادري

غري 

موافق

    وظيفة املرأة إدارة البيت وتربية األوالد  1

    ال ميكن بأي حال أن أساوي بني الرجل واملرأة 2

    املرأة أقل ذكاء من الرجل  3

    يجب أن تكون املرأة مساوية للرجل يف جميع الحقوق 4

    ل الشاقة ال ميكن للمرأة أن تنجح يف ميادين العم 5

    يجب معاملة املرأة بالقسوة فهي ال تستحق االحرتام 6

    املرأة املدرسة األوىل لرتبية الناشئ  7

    الزواج من املرأة رش ال بد منه 8

    قدمت املرأة الكثري من اإلنجازات العلمية واألدبية واإلنسانية  9

    املرأة شيطان يف صورة إنسان 10

توجيه أعظم احرتام للمرأة ملا تتحمله من أعباء العمل يجب 11

 والبيت
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أوافق ـــــــراتالفق ت
ال 

ادري

غري 

موافق

    أشعر باالمتعاض حني تكون رئيستي امرأة 12

    ال ميكن الثقة باملرأة 13
    يجب توجيه كل مظاهر االحرتام للمرأة14
    املرأة أقل منزلة من الرجل 15
      البيت مولدا ً أنثىإىلذا جاء إافرح 16
    .ها من التعليمظيجب أن تنال كل امرأة ح17
    ال أشاور أية امرأة يف أي قرار أتخذه 18
    املرأة ال تقل نزاهة من الرجل يف مجال اإلدارة19
    املرأة سبب تعاسة الرجل20
يف هذا ). الزوجة ـ األم(ال بعد مشاورة املرأة إ ًاال أتخذ قرار21

 القرار 
   

    يم للمرأة يفسد أخالقها التعل22
    املرأة أكرث صالبة يف مواجهة مشاكل كثري من الرجل23
    تنهار املرأة عند تعرضها ألبسط املشاكل 24
     الغدر والخيانة من شيمة املرأة25
     أشعر باالرتياح يف العمل حتى لو كانت مسؤولتي امرأة26
    ال عند وفاتهاإها املرأة يجب أن ال تخرج من بيت27
    املرأة مالك الرحمة 28
     العمل يفسد أخالقها إىلخروج املرأة 29
املرأة ال تقل ذكاء من الرجل أن مل تتفوق عليه يف بعض 30

 األحيان 
   

املرأة أكرث مرونة من الرجل يف التعامل مع اآلخرين يف جميع 31
 الظروف

   

    رفع املناصب يف الدولة يجب أن تتبوأ املرأة أ 32
 )2009( صالح 
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 مقياس الرضا الحيايت : خامسا

 أمام العبارة املناسبة لك). ( ضع اشارة 

موافق  الفقرةالرقم
غري محايدموافق بشدة

موافق

غري 
موافق 
 بشدة

أشعر بالرضا عن حيـايت عنـد مقارنتهـا مـع  1
 اآلخرين

     

      يتأعتقد أن أرسيت هي السبب يف سعاد 2

أمتـلـك عالـقـات اجتامعـيـة ناجـحـة مقارـنـة  3
 باآلخرين

     

      أنا راض عن اآلخرين حتى لو انتقدوين 4

أمتـلــك أفـكــار جدـيــدة تلـقــى إعـجــاب  5
 اآلخرين

     

      .ّيتعامل معي معلمي بطريقة إيجابية 6

ـــك  7 ـــوة وأأمتـل ـــدعموين أـخ ـــدقاء ـي ـص
 ويساندونني عند الحاجة

     

 وال أرشك بـه الـلــهيد أننـي أعبـد أنا سع 8
 اًأحد

     

أنا مرسور ألنني أذهب للمدرسة مقارنة مـع  9
 الطلبة املترسبني من املدرسة

     

أمتلك ذكريات جميلـة للمكـان الـذي أعـيش  10
 فيه مقارنة باآلخرين

     

       مقارنة باآلخرينًاأرى نفيس صبور 11

      ات سابًقأشعر بتطور يف مهارايت عام كن 12

      اأعيش حاليا أفضل مام كنت سابًق 13

ـن  14 ـس الرضــا ـع ـي الحــايل يعـك أرى أن واقـع
 املستقبل

     

      أحصل اآلن عىل ما أريد يف حيايت 15

أعيش يف مستوى حياة معيشة أفضل مام  16
 كنت أمتناه أو أتوقعه
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موافق  الفقرةالرقم
غري محايدموافق بشدة

موافق

غري 
موافق 
 بشدة

        أنا متفائل تجاه املستقبل 17

      أن هناك أمل يف تحقيق أهدايفأعتقد  18

      ٍأنا راض عن إنجازايت لغاية اآلن 19

ـن  20 ـايت يف الـحـارض مـسـتفيدا ـم ًأـعـيش حـي

 املايض 

     

أعيش حيايت يف الحارض بحيث أخطط من  21

 خالله للمستقبل

     

ــلوكيايت  22 ــايت وـس ــن ترصـف ــا ـع ــدي رـض ـل
 االجتامعية

     

      قاليد املجتمعأرى أن لبايس مالئم لت 23

      لدي مستوى مايل يشبع حاجايت األساسية 24

يتوفر لـدي مرصوف يـومي يغنينـي عـن  25
 الحاجة

     

أتعامل مع املواقـف االجتامعيـة كـالحزن  26

 والفرح مبهارة مناسبة

     

أتكيف مع الوضـع املـادي حتـى لـو كـان  27
 أقل مام هو عليه اآلن

     

      امحا مقارنة باآلخرينأرى نفيس متس 28

أحرص عـىل تطبيـق القـوانني السـائدة يف  29
 املجتمع 

     

ـا  30 ـمن ـم ـة ـض ـرح ودعاـب ـايت مـب ـيش حـي أـع

 يتطلبه املجتمع املحيط

     

أقدر اآلخرين األكرب واألعلم منـي بحيـث  31

 استمع لتوجيهاتهم
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  عرشالخامسالفصل 

  رـمواقف وعـب

 

 

 

 األرسة التي تفككت وأصبح كل عضو يبحث عن ملذاته الخاصة: الحالة األوىل

 ولدين وابنتني ويعمل ؛بعة من األبناءرأم وأهي ألرسة تتكون من أب وهذه الحالة 

ا ويذهب ًن االب يعود للمنزل مبكرإ وبشكل عام ف،م تعمل يف رشكة توظيف واألًاألب معلام

ما عىل إ وينشغل بالعادة ، يبقى يف املنزلأو للسهر معهم أوصدقائه أما للعب مع إبالغالب 

ء وصديقات ويرسل لهم صدقاأ عىل الفيسبوك حيث يقيم عالقات عديدة مع أوالتلفاز 

 ،اًالصور والعبارات ويدردش معهم، أما الزوجة فتحرض متأخرة للمنزل قرابة املغرب يومي

ن الزوج مل يتمكن أ وتشتيك وتتذمر ،ًا ويتناولون طعاما جاهز،متام الطعامإوعادة ال تستطيع 

 .املنزل بوجود خادمة يف م مساعدتها يف اعامل املنزل مع العلأومن تدريس االبناء 

االبناء كل طفل وحده يف غرفته وله عامله الخاص به ويقوم ويؤدي أدواره الخاصة يف 

بنة بسن املراهقة، قبل فرتة وجد االبن وهو يحاول مامرسة الجنس مع ابن وأاألرسة، لديهم 

قامة عالقات مع شباب مختلفني يف إ وتعمل عىل ،الخادمة، ولدى البنت فراغ عاطفي كبري

 . من خالل الفيسبوكوأاملنطقة 

 .واألوالد الصغار ضعاف يف التحصيل الدرايس، ومشكالتهم عادة عىل كل لسان باملنطقة

 :واآلن وصف عام لكيان وبنية األرسة

القضايا ( الخارجية مثل أوكل املجاالت الزواجية الداخلية يف رسة غري سعيدة أيعدوا 

الية، نشاطات التسلية ووقت الفراغ، العالقات الشخصية، االتصال، حل الرصاع، إدارة األمور امل

 ).الجنسية، األطفال، األرسة واألصدقاء، والتوجهات الدينية



 280 دليل املقبلني عىل الزواج لحياة ناجحة 

 

 

وكل فرد من أفراد األرسة يستغل أفراد األرسة للبقاء يف االرسة لتطوير ذاته ثم رسعان ما 

 .ينفصل االفراد عن بعضهم

 :الخصائص الشخصية للزوجني

خرى غري زوجته، أن يرتبط بفتاة أالزوج يبحث عن ملذاته الشخصية ويتمنى باستمرار 

باحية عىل االنرتنت، ويعلق إباحية ويشاهد مناظر ولذلك يحتفظ بالعديد من الصور اال

، وتلك ِطول منكأباستمرار عندما تأيت صورة أي فتاة جميلة يف التلفاز عىل زوجته هذه 

فضل، ولو أتيحت له أي فرصة للزواج أ وتلك فستاناها أفضل وترتدي مالبس ِأجمل منك،

 أواملنزل، وال يهتم باألبناء سيتزوج بال شك، وعادة عصبي يف املنزل، ويحب الخروج من 

ذا جلس يوبخهم ويشتمهم ويسبهم ويتهم زوجته بالتقصري يف إتدريسهم، وال يجلس معهم و

 .تربيتهم

ن تشرتي سيارة خاصة بها من خالل عملها، أالزوجة تهتم بتطوير ذاتها وهدفها العام 

 .نكبالبباسمها يف ًوتهدف أيضا لرشاء شقة وتسجيلها باسمها، ووضع رصيد 

 :منط العالقة بينهام

العالقة القامئة بينهم هي عالقة جنسية فقط فهم يلتقون ويتقربون لبعضهم يف حالة 

 يف حالة رغبة الزوجة يف الحصول عىل أموال من قبل أووجود رغبات جنسية من قبل الزوج 

سية يعودون  السامح لها بالقيام ببعض األعامل، ويف األيام التي تيل املامرسة الجنأوزوجها، 

 املنازل األخرى، ويف العادة كالم الزوجة فيه إىلللرصاخ واملشاجرة وأمام األبناء ويصل صوتهم 

 .شتائم وكالم الزوج فيه تهديد، واألوالد متفرجون وينقسمون بني الزوجني أحيانا

 :عالقتهام باألبناء

ت فراغها ولكن األم تعمل أحيانا عىل متابعة تدريس أبنائها والجلوس معهم يف أوقا

بالعموم األبناء يشعرون بالفراغ العاطفي ودليل ذلك سلوكهم داخل املنزل وخارجه وهم 

 .نرتنت واأللعاب اكرث من شغلهم بوجود والدين يف املنزلمشغولون باإل
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 :شعور كل فرد من افراد األرسة بالرضا عن حياته

 خر ويشعر عادة آرسي أي جو األب يشعر بالرغبة يف التخلص من ذلك املناخ والذهاب أل

  ,بالعصبية

 بناء وال مجاراة الزوج وهي م ترى نفسها محتارة ماذا تترصف وال تستطيع متابعة األاأل

 .ياه ساويهإوامر وتقول للزوج اليل بدك صبحت عنيدة ترفض األأ

 نرتنت ولديه الكثري من الفتيات اللوايتبن االكرب مشغول مبلذاته ومراهقته وعقله باإلاال 

 يتعرف عليهن ويدردشن معهن

 حالم أ وتعيش العديد من ،البنت الكربى همها إمتام الدراسة والزواج ومغادرة املنزل

 .اليقظة التي تؤثر عىل مستوى تركيزها وانتباهها

  ال ومالبسه متسخةإال يعود يوميا للمنزل أنه الولد االصغر مهووس بكرة القدم لدرجة، 

 لتلفازويقوم مبشاهدة الكرة عىل ا

  رستهاأالبنت الصغرى كثريا ما تبيك وهي ال تعرف كيف تترصف مع ما يحدث يف. 

 :أهم مهارات األرسة

نادرا ما متتلك األرسة مهارات وهي تكاد تكون مهارتها الوحيدة يف تعلم النكد يف املنزل 

 .فالكل يعرف كيف يخلق النكد لبقية افراد األرسة

 االتصال معدوم.  

 ب مناسبة يف حل املشكالتال وجود ألسالي.  

 شباع الجنيس عملية آلية ال تخدم يف نجاح الزواجاإل. 

 بناء يشكون  فالزوج يشكو الفقر والزوجة تشكو من بخل زوجها واأل؛دارة التمويل ناقصةإ

 .من عدم توفر النقود

  وال ،بنائهأب ال يزور مدارس  واأل، وال يتحدثون عنهم،بنائهمأصدقاء أال يعرفون كثريا عن 

 .يهتم بهم

  وعادة ما يتشاجرون عند تناول الطعام،ال يف رمضانإال ميارسون شعائر دينية معا . 
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 ال تحدث مشكلة بعد مغادرتهمإصالح وال يأتون األقارب هم اإل.  

 بوة املناسباآلباء ال يقوموا بدور األ,  

 تم تبديلها اكرث ال يوجد تعاون يف االرسة والكل يضع االعامل املنزلية عىل الخادمة وقد 

 .من مرة

  حيانا عىل زوجتهأبنائه وأب عىل ساءة جسدية من قبل األإيوجد.  

 ا ًال يوجد قضاء وقت فراغ بطريقة صحيحة وعادة يضيع وقتهم هدر. 

  ون وال يطورون ء وبالعادة ال يقر، الزوجأون يتعلم أي منهم سواء الزوج أال يوجد رغبة يف

 .انفسهم

 :تعليقي عىل األرسة

توقع ان يتجه الزوج للزواج من أ و،أتوقع ان يكرب االبناء فيتزوجوا وينفصلوا عن األرسة

 .ن تتفكك األرسةأخر أ ومبعنى ...ن تطلب الزوجة الطالقأ و،خرىأ

 أرسة رضت بأعضائها وعمل كل عضو عىل تطوير بقية األعضاء: الحالة الثانية

 من خالل . وأم وثالثة من األبناء حيث تتكون من أب،تعرفت عىل أرسة اعتربت متكيفة

 ولكنهم يعملوا عىل حلها بصمت بعيدا ،تعاميل معهم تبني أن لديهم مشكالت كبقية األرس

عن التهديد والوعيد والشتائم، يعود األب للمنزل ما قبل املغرب يجلسوا معا يتناولوا طعام 

 معهم، ويرشكهم يف  قليالً ويشاهد التلفازمع األبناء يف غرفهم قليالًاألب  يجلس ،العشاء

 سنة لديهم حوار 15-6مشاكله وهمومه، فهو يعمل محاسب، األبناء ترتاوح أعامرهم بني 

اختالفهم مام ابنائهم ويف حالة أ األب واألم ال يختلفوا .متواصل مستمر، ويفهموا بعضهم

 ولكنهم ال فإنهم يعملوا عىل حل مشكالتهم أمامهم، واألبناء يتشاجروا كاألطفال اآلخرين

بنائه أيشتموا بعضهم بألفاظ بذيئة، األم تؤدي الصالة وتحث األبناء عىل الصالة، والوالد يأخذ 

للصالة، الوالدة تعمل عىل قراءة القران باستمرار والزوج كذلك، تقيض الزوجة وقتها ما بني 

ًالبيت وخارجه، فهي أيضا تعمل كمعلمة ولكن عملها ال يؤثر سلب  األرسية، فهي ا عىل حياتهاً

 .تعترب العمل فرصة لخدمة املجتمع وليس فقط مكسب عيش
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جازة يأخذ األبناء يف رحلة مرة يف األسبوع إالزوج عىل األقل لديه يومني يف األسبوع يف 

يزوروا الجريان ولكن بشكل معتدل، . ويخرج عىل األقل يف السيارة معهم مرتني يف األسبوع

هل الزوجة التدخل يف أ أوشكل معتدل، ال يسمح ألهل الزوج ويقيموا عالقات مع األقارب ب

ب حياتهم، ولدى أبنائهم العديد من األصدقاء الذين يأيت بعضهم للمنزل فيتعرف عليهم األ

هناك وقت للمرح يضحكوا معا، ويلعبوا  .خالقهم، هناك رصاحة بني األب واالبنأويتأكد من 

 .الكرة معا

 :ألرسةواآلن وصف عام لكيان وبنية ا

األرسة مبنية عىل التفاهم والود والرصاحة والحب وتحمل املسؤولية والعمل عىل 

 .تطوير كل عضو ألعضاء األرسة اآلخرين

 :الخصائص الشخصية للزوجني

الزوج متفهم صبور هادئ محب لقضاء وقت مع أفراد األرسة اآلخرين، يشرتك يف 

 .الرتبية، ويعمل عىل تقبل الخطأ اذا صدر منه

ا ما تكون عنيدة، ًقليلة التذمر، تتحمل املسؤولية، تستجيب ألوامر زوجها، نادر: زوجةال

 .تعترب زوجها أفضل زوج، فتحبه وتظهر له ذلك بالكالم والفعل

 :منط العالقة بينهام

صدقاء بحكم أحيانا عالقة أنداد بحكم التقارب يف السن، وأا عالقة ًحيانأعالقة تكون 

ا ًحيانأخوة عند املصائب والشدائد، وأعن مشكالتهم، وأحيانا عالقة أنهم يتحدثوا لبعضهم 

حيانا منافسني عند اللعب يف مسابقة ما، فالعالقة دامئا يف تغري أأحبة عند التقارب الجنيس، و

 .وتطور ولكنها بالعموم ايجابية

 :عالقتهام باألبناء

 تربيتهم، وال يلوم األبناء من وجهة نظرهم إخوة صغار ال بد من العمل املشرتك يف 

 .ب يتحمل جزءا من املسؤوليةأحدهم اآلخر عند التقصري يف تربية االبن، بل كل أ

 شعور كل فرد من افراد االرستني بالرضا عن حياته . 
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  يستمعوا ألبنائهم، يشاركوهم فرحتهم وحزنهم، يرضوا بحدوث الخطأ من قبل ابنائهم

  مل يستطيعوا صربوا عىل ذلك واستمروافإذا ويعتربونه يشء طبيعي، ويعملوا عىل تصحيحه

 .يف املحاولة

 بالتعداد وهو يعترب أوا ما يهدد زوجته بالطالق ًا عن حياته نادرًيعترب الزوج نفسه راضي 

ن بينهم يجابية ألإأنه مخلوق لها، وحتى لو رفضها يف يوم ما فسيرتكها مع ذكريات 

 .أطفال

 وم بأداء دورها يف الحياة وترشك الزوج يف ذلك، تعترب الزوجة نفسها مقتنعة بوضعها تق

تعرف أن منظرها يرتاجع وهي لذلك تهتم به وتهتم بجاملها وتتعلم كيف تبقى محبوبة 

 .من وجهة نظر زوجها

 ِّوألمة مؤمنة خري من (: كل منهم يذكر محاسن رشيكه وال تنبش عن عيوبها لقوله تعاىل ُّ ٌَ ْ َ ٌ ٌَ ِ ْ َ َ

ْمْرشكَة ولو أعجبتكُم ْ َ َ ُّْ َ ْ َ َ ٍ مؤمن مؤمنة ان كره ال يفركن «: وقول الرسول . ]221:البقرة [)ِ

 . »منها خلقا ريض منها آخر

 :أهم مهارات األرسة

منا تفهم وتقبل وتعاطف إ و، فال رصاخ وال مقاطعة وال تهديد باليد:مهارة االتصال -1 

 .بالغالب

ا عن األرسة ومشاكلها بينها حتى ً فالجريان واألقارب ال يعرفون كثري:مهارة حل املشكالت -2 

 .اكلهم بينهماألبناء تعلموا أن تبقى مش

نتم مخطئون وعليكم أمه  ألأو ان يقول ألبيه بن مثالً فستطيع اال:مهارة توكيد الذات -3 

 .تصحيح خطأكم من خالل كذا وكذا فهناك دميوقراطية تتقبل ملالحظات االبناء

 :بشكل عام

  ن مبعنى قيام أفراد األرسة بالتعبري ع:  السلبيةأواملشاركة يف االنفعاالت سواء االيجابية

مشاعرهم وانفعاالتهم لبعضهم البعض، وإرشاك أفراد األرسة يف كل ما يعرتض الشخص 

 .من أفراح وأتراح

 وعدم مقارنة أفراد األرسة معا، ويعني ذلك عدم مقارنة حتى األخوة: قبول الفروق الفردية 

 . والتوائم سواء باملستوى التحصييل أو السلويك أو النفيس أو االجتامعي أو الديني
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 فهم املشاعر التي تصدر عن أفراد األرسة والعمل : هم االنفعاالت وقبولها لألرسة ككلف

 .عىل تقبلها اعتامدا عىل املراحل النامئية العمرية التي مير بها الشخص

 وعدم تحميل مسؤولية ما يجري يف البيت لشخص واحد: التعاون واملشاركة يف املسؤوليات 

 . ك بها كل أفراد املنزل كل حسب قدراته وإمكانياتهفقط كالزوجة، فأعامل املنزل يشرت

 االتفاق عىل قيم محددة يلتزم : فلسفة عامة قيم تنظم وتوجه وبدون قيم هناك مشاكل

 .بها أفراد األرسة والتعاون يف تنفيذها معا

 هنا البد أن يحب ويرتاح كل فرد لكل أعضاء األرسة : االهتامم والحب وإيصاله لآلخرين

 . عن املشكالت التي يراها فيه، ويتقبله ويوصل له هذا االحرتامبغض النظر

 اإلحساس باملرح والدعابة وإيصالها لآلخرين . 

 زوجي مدمن عىل مشاهدة األفالم االباحية: الحالة الثالثة

 األفالم اإلباحية من العام الثاين، ىل سنوات واكتشفت إدمان زوجي ع6أنا متزوجة من 

وجي ال يستمتع معي يف العالقة الجنسية حيث كان ميارس العادة يف البداية شعرت أن ز

الرسية وأنا نامئة بجانبه، يف البداية شعرت بأن الخطأ مني وبدأت أغري من لبايس ومنظري، 

ا بدأ الشك والغرية والحقد لدي، مع العلم ًولكن مل يتغري يشء فاعتقدت أنه ال يحبني وطبع

 .أصبحت حالتي النفسية سيئة جداأنني لدي طفل وكنت حامل بفتاة و

ا، كان يقيض معظم الوقت عىل النت وأنا ًزوجي من النوع الذي ال يتكلم فهو كتوم جد

 قبل الزواج، الـلـه بيت إىلا، مع العلم أنه كان حج ًا جدًا ألنه كان ملتزمًمل أكن أكرتث كثري

 النت ىلنه ال يحبني فيبقى عفلم يخطر ببايل أنه يشاهد األفالم اإلباحية وإمنا كنت أعتقد أ

 .للهرب من الجلوس معي

وأصبح زوجي ينام باكرا ويستيقظ بعد أن ننام وكنت أراقبه فقد كان يشاهد األفالم 

 إن ريب ساعدين أن أمتالك الـلـهوميارس العادة الرسية، يف وقتها جن جنوين وضاق حايل و

ال هكذا فرتة طويلة مع العلم نفيس يف ذلك الوقت، مل أصارح زوجي مبا علمت وبقي الح

 .أنني كنت أفكر باالنفصال الجدي عنه
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مرت األيام وأنجبت بنت وأصبح قلبي مولع بأطفايل وال أكرتث ألفعال زوجي لكني 

صارحته وقلت له أنني أعلم بحاله وأن هذا اليشء يؤملني، رد عيل وقال أن جميع الرجال 

 كل الرجال وأنه إذا طلقني أنا الذي أخرس يفعلون ذلك وأنه يحبني وهذه املامرسات لدى

 .ولن أجد حتى أوالدي ألنني يف مجتمع قروي تحكمه العادات القدمية

 ولكن ما زلت أتأمل كثريا وأصاب ، من حياتناًمرت األيام وأصبحت مشاهده اإلباحية جزء

رجل أكتب مشكلتي وأنا أرتجف وأبيك فأنا أحب زوجي فهو و .الـلـهبضيق ال يعلمه إال 

يعاملني وأوالدي معاملة حسنة لكن يحب مامرسة العادة الرسية بعد األفالم اإلباحية أكرث 

 أن أقول له أرجوك أنا ال أمانع أن تشاهد إىلمن مامرسة الجنس معي، هذا اليشء دفعني 

اإلباحية ولكن أرجوك ال متارس العادة الرسية، وكان الحل أن يشاهد األفالم ثم ميارس الجنس 

 يف غرفة أو، لكن ما زلت أشعر أنه ال يستمتع إال بالعادة الرسية وأنه ميارسها بالحامم معي

 .؟ أعملماذا ، تعبت تعبتالـلـهأخرى، وهذا اليشء يؤملني جدا و

 تفسري الحالة

إن مشاهدة األفالم اإلباحية مشكلة فردية واجتامعية لها أبعاد عدة منها قانونية 

ينتهي . اإلباحية ما هي إال عملية تجارية ميارسها بعض املراهقنيإن األفالم . ودينية وطبية

هذا السلوك مع نضوج الفرد وتحسن وضعه االجتامعي والشخيص وتجاوز األزمات النفسية 

 .والفكرية التي صارعها يف مرحلة املراهقة

 :سألخص الحالة من وجهة نظر مرشد أرسي كام ييل

ن النساء الذين يصبحون مولعني يف مشاهدة هناك البعض من الرجال خاصة والقلة م

يف الكثري من الحاالت وبال . األفالم اإلباحية وبعضهم ينتهي أمرهم أمام الطبيب النفساين

 الزوجة للتأكد من عدم إصابتهم مبرض نفيس والبعض منهم أواستثناء يتم تحويل الزوج 

نهاية الجلسة يتبني بأن يف .  حتى االكتئابأوتكون حجته أنه مصاب بالوسواس القهري 

عند هذه . املشكلة تكمن يف سلوك معني وثابت أال وهو كرثة االطالع عىل األفالم اإلباحية

النقطة أتوقف وأعيد بأن املشكلة تكمن يف السلوك ويجب النظر إليها من خالل هذا 

 .القاعدة

إذا استدعى األمر  واً استجواب الرجل واملرأة معإىليف الحاالت االعتيادية يلجأ املرشد 
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بالطبع هذا . البد من حصول توازن يف االستشارة أي هناك مرشد ومرشده والزوج وزوجته

ليس باألمر السهل يف املجتمع الرشقي ولذلك سأحاول توضيح بعض القواعد التي رمبا 

 . حل لهذه املشكلة الزوجية وهي بالفعل كذلكإىلستساعدك يف الوصول 

 أو الزوجة بأنه سلوك غايته إهانتها إن حصل يف العالنية السلوك أعاله تنظر إليه

جميع الرجال املتزوجني املصابني بهذا السلوك يشاهد األفالم اإلباحية بنوع من . الخفاء

. الرسية ولكنه حريص يف نفس الوقت عىل إثارة شكوك زوجته ويتم ذلك بصورة ال إرادية

 ترصف سلبي أوك بأنه سلوك إذن عند هذه املرحلة ميكن أن نعرف هذا السلو

 املقصود من ذلك بأن الزوج يشعر بشعور عدواين وغضب .Passive Aggressive عدواين

 سلوك إىل الترصيح به ومن جراء ذلك يلجأ إىلنحو زوجته ال يحب الترصيح به وال حتى يلجأ 

 .مشاهدة األفالم اإلباحية

.  التأمل يف مصدرهإىلاين تحتاج الخطوة التي تتبع توضيح طبيعة السلوك السلبي العدو

 عقد نفسية مل يتجاوزها يف مراحل أويف الكثري من األحيان نرى بأن الزوج له مشاكل وأزمات 

الكثري منهم يتحدث عن عدم سنح الفرصة له بالتعبري عن .  مرحلة املراهقةأوالطفولة 

اطف صعب عىل الزوج  األم التي مل تخلو من عوأو عالقة باألب أومشاعره أثناء الطفولة 

 سلوك سلبي عدواين نحو من هي أقرب إىلبالطبع بعد الزواج يلجأ الزوج . التعامل معها

الناس إليه وما مشاهدة األفالم اإلباحية إال واحدا من تلك الترصفات وإن كان بال شك أكرثهم 

 .إهانة للزوجة

لرصيحة ألزماته وعقده إن التفسري أعاله يف بعض األحيان يساعد الزوج عىل املراجعة ا

 ). 2000,األمري(النفسية 

 لسامع قصته التي مل ًا أذن صاغية وال توجد سوى أذن الزوجة أحيانإىللكنه يحتاج 

 الزوجة تقول لزوجها فهمت اآلن سلوك ال ميكن وصفه إال تجدبعد ذلك . يفصح بها ألحد

بعدها ميكن أن تضيف . بإهانة يل ولكني يف نفس الوقت أفهم أن عدوانيتك أخطأت هدفها

الزوجة قائلة لزوجها أن هدف عدوانيتك قد مىض كام متيض األيام وحان الوقت عن البحث 

 الكثري من الرجال .للسعادة يف الواقع الحارض دون البحث عن أهداف نصوب نحوها غضبنا

 . واقع حاله ومع األيام يهجر هذا السلوك الذي ال يتناسب مع النضوجإىلينتبه 
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بع هناك بعض األزواج الذي ال يرغب يف مراجعة مذكراته التي مل يكتبها وإن كتبها بالط

يف هذا . يف عقله وعش ذكرياته يف املخ ال ميلك القدرة عىل االطالع عليها يف مراحل متقدمة

بالطبع هذه  Unmet Needs الجزء من الرجال يكون الحديث عن احتياجات مل يتم تلبيتها

ة التي مل يتم تلبيتها واضحة من وجهة نظرك فيصعب عىل املرأة أن االحتياجات الجنسي

لكن ال ميكن أن نتغافل كذلك عن .  مع زوج متت أثارته بطرق أخرىًاتتفاعل جنسي

  .احتياجات زوجك ألنه مل يتكلم

 األذن الصاغية وهي أذن الزوجة فالبد أن توضح له هذا األمر وتسأله إىلهنا نعود 

ال بأس من الكالم . ياجات التي مل يتم تلبيتها وباألخص يف مسألة اإلثارةكذلك ما هي االحت

 . األفالم اإلباحيةإىلالرصيح بني الزوج والزوجة يف هذا األمر دون التطرق 

األهم من ذلك . ال بد من تخصيص وقت معني يف األسبوع للحديث عن هذا األمور

 :عامة هيهناك قواعد . هو طريقة الحوار بني الزوج والزوجة

 ال بد من الحديث يف هذا األمر بدون انفعال.  

 ال يجب الجلوس . من األفضل أن تجلس املرأة أمام الزوج وهي يف كامل أناقتها وجاملها

 . مرت2-3بجنب الزوج بل أمامه وعىل بعد 

  تطلبي من الزوج أن يستعمل األلفاظ الذي يفضل استعاملها وإن كانت عامية وغري

كذلك يستحسن أن تستعمل الزوجة األلفاظ . ل أمام الغريب من الناسصالحة لالستعام

العامية ذاتها التي يستعملها زوجها بدون حرج وتقول له من األفضل أن نستعمل هذه 

مع استمرار الحديث حاويل أن تبديل كلمة زوجي بحبيبي بني الحني  األلفاظ وأنت زوجي

 .واآلخر

 يل له استمتعت بالحديث معك وسنتكلم ثانيةد نهاية الحوار وبدون انفعال تقونع. 

 يف بعض الحـاالت أنصـح . الحوار بينك وبني زوجك هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه األزمة

إن كلمـة إدمـان . الزوج والزوجة باالبتعاد عن استعامل تعبري إدمان عىل األفـالم اإلباحيـة

 األـسـوأ مـن ذـلـك . انـهبحـد ذاتهـا تعـطـي للزوجـة الـعـذر بأنـه ال يـقـوى عـىل تـجـاوز إدم

  .بـالطبع هـذا غـري صـحيح. اًيقول الـزوج بـأن هـذا السـلوك ال يرض أحـد وال يرضه صـحي

 أعنـي بـذلك  Voyeurism عىل ضوء ذلـك ميكـن اسـتبدال كلمـة إدمـان بكلمـة بصبصـة

 



 289 مواقف وعبـر: الفصل الخامس عرش

 

 

رغم . سلوك مشاهدة آخرين ميارسون العمل الجنيس ألجل اإلثارة ومامرسة العادة الرسية

 ولكن إطاره برصاحة ال اً يتعلق مبشاهدة مامرسة الجنس فعلياً طبيأن تعريف البصبصة

بالطبع استبدال كلمة إدمان بكلمة بصبصة . يختلف عن إطار مشاهدة األفالم اإلباحية

 بشخصية رجل ضعيف اً عىل الرجل حيث أن البصبصة مرتبطة دومًالها تأثريها أحيان

 .اًمرتبك ويسء الحظ اجتامعي

 رصحي لزوجك بأن سلوكه هذا ليس سلوك إدمان وإمنا سلوك له أبعاده ًأيضا ميكنك أن ت

تضيفني كذلك بأنك تفهمني هذا السلوك ومع الوقت . الشخصية وميكن تسميته بالبصبصة

 .رمبا سيتخلص من عقدة البصبصة

  يحاول اً سلوكه وترين الكلمة لها وقعها عليه ومبرور الوقت تصبح هاجسإىلينتبه الرجل 

 .هالتخلص من

  هناك البعض من النساء التي تقول لزوجها بأن هذا السلوك سلوك غري صحي ولكن ال

تطلب منه أن ميارس هوايته ضمن وقت معني وأنها ال تبايل إن .  بعيدأويهمها من قريب 

هذا األسلوب . شاهد األفالم اإلباحية أم ال وال مانع لديها من أن ميارس العادة الرسية

األهم من ذلك أن تستمر  Paradoxical Approach التقليدييسمى باألسلوب غري 

ال تطلب مامرسة . عالقتها بزوجها طبيعية وتحافظ الزوجة عىل أناقتها وعنايتها بجسدها

يتم االتفاق عىل حضن الزوجة . ًالجنس معه وتطلب منه أيضا عدم مامرسة الجنس معها

يشعر . بعيدأولوكه ال من قريب لزوجها ومن الرضورة االنتباه عىل عدم االستهزاء بس

 الواقع واملرأة التي تعيش إىلالزوج مع الوقت بأن السلوك فقد إثارته ويبدأ باالنتباه 

 .معه

 العالقة مع الخادمة: الحالة الرابعة

أصبح من املعتاد أن تطلب املرأة خادمة يف بيتها سواء كانت تحتاج إليها أم ال؛ لكن 

 لكرثة األعباء ًاوتلح يف الرفض حتى لو كانت تحتاج إليها نظرالغريب أن ترفض النساء ذلك 

 !فام األسباب وراء ذلك.. املنزلية

 مثل ما ًا كبرياًستؤدي دور" الخادمة"مل أكن أتصور أن :  حكايتها بأىس قائلةامرأةتروي 

، فقد كان اًحدث يف حيايت، فقد تزوجت منذ حوايل سنتني، كنت مقتنعة بزواجي هذا متام
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 . ، ويبحث عن كل ما يرضيني ليفعله، وحدث الحمل بعد الزواج بشهور قليلةاًي مثاليزوج

ورغبة يف إرضايئ أحرض يل زوجي خادمة فلبينية، كنت يف األشهر األوىل للحمل متعبة 

 أكاد ال أقوم من الفراش، وهي تقوم بكل أعامل املنزل، وألن هذا هو حميل األول فقدت اًجد

 . ويتي، وهي يف كل حيويتها ورونقها من وزين وحيًاكثري

 وهي اأصبحت زاهدة يف كل متع الدنيا نتيجة ملتاعب الحمل، مرهقة، وال أتزين دامئً

بدأت أحس نحوها بيشء غامض ودفعني !  يف كامل زينتها، تجوب بيتي كأنه لهاادامئً

بسها وتتزين  مراقبتها، والحظت منها بعض الترصفات، ومنها أنها تغري مالإىلإحسايس هذا 

وتعدل من ترسيحتها عند عودة زوجي، وبتكرار مالحظتي أيقنت أنها تتزين لزوجي لكنني 

 .  مل أفقد الثقة فيه لحظة واحدةاًأبد

 ، وهي تبالغ يف زينتها وتزداد حيوية، وكانت املصادفةا وضعًفًاالحمل يكرب وأنا أزداد وهن

 الغداء يف حجرة مكتبه، ذهبت إليه التي صعقتني، فمن عادة زوجي أن يقرأ الصحف بعد

 .  لكنني فوجئت عندما رأيته مع الخادمة يف وضع غري الئقألجلس معه قليًال

لحظتها مل أنطق بكلمة، حاول :  دمعة وتكمل يف حزن ظاهرالزوجة  من عينيوتنحدر

 ًا منزل أهيل، مل أحك لهم شيئإىلأن يكفر عن خطئه، فطردها يف اليوم نفسه، ولكنني خرجت 

 .ولن أعود..  زوجيإىلمام حدث، وحتى اآلن مل أعد 

  :ييل ولسان حالهم ما

 أنت تطالبني بخادمة ها قد أحرضت لك خادمة ومربية لألطفال، وعليك أن تهتمي : الزوج

 .بنفسك أكرث ومن ثم تهتمي يب

 ا إنه يالطفها أكرث مام يالطفني، وينظر لها بشهوة، ال أعرف كيف أترصف مع أنه: الزوجة

غري جميلة وال متحدثة، اشعر أحيانا أنها تسيطر يف املنزل أكرث مني، فاألطفال أحيانا 

 ًيسمعون كلمتها، وزوجي أيضا ينفذ أوامرها، ما الذي حدث؟

 ألست نفسا برشية، أليس يل مشاعر وروح، أليس لدي عاطفة، أال يحق يل أن : الخادمة

  آلة للطبخ والتنظيف؟أقدر وأطيع من يحرتمني ويالطفني، هل أنا مجرد
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 :أسباب الحالة ما ييل

 اعتقاد الزوج أن هذه الخادمة أكرث هدوءا واستقرارا من زوجته. 

  مقارنة الزوج بني زوجته والخادمة فيكتشف أن الخادمة أكرث طاعة وابتسامة وتواضعا

 .من زوجته

  يومية ال انشغال الزوجة بهموم عديدة ليس منها زوجها، وقضاء وقتها يف عدة أنشطة

 .ًاتؤثر عىل زوجها بتات

  اعتقاد الزوجة بأهميتها وبالتايل ال يجب عليها االنشغال باألعامل الوضيعة مام قد يؤدي

 من زوجته، ومن ثم ا وتقبالًً جحودها وتكربها، ورؤية الزوج للخادمة بأنها أكرث تواضعإىل

 .ميله لها

 جته والتي ال يتمكن من التخيل عنها امتالك الخادمة لبعض املهارات التي ال متتلكها زو

 .حتى لو تخىل عن زوجته مثل مهارات الطبخ ورعاية األبناء وتسليتهم، ومهارة ترتيب املنزل

 :أعراض وجود مشكلة ما ييل

  زوج ميدح خادمته ويقدرها أكرث مام يهتم بزوجته ألنها تقوم مبعظم األعامل املنزلية

 .املهمة

 ا ما ترغب باستبدال الخادمة ولكنها ًيف تترصف، كثريزوجة حائرة تائهة ال تعرف ك

 .تكتشف بعد فرتة إن املشكلة بها وليس بالخادمة

  خادمة تسيطر عىل املنزل فتعد الطبخ كام تشتهي، وترتب املنزل كام تريد، وتقوم برتبية

 .األوالد بطريقتها

  األرسة ككلبيت فيه عنرص دخيل ايجايب ولكن املبالغة فيه جعلته يؤثر سلبي عىل. 

 :الوقاية من وقوع مشكلة

  البحث عن الخادمة العزيزة الرشيفة التي متتاز بصفات الصدق والقناعة، ويكون هدفها

 .كسب الرزق ليس أكرث

 الطلب من الخادمة تجنب القيام بحركات وترصفات تلفت نظر الزوج. 
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  الزوج واألوالد الطلب من الخادمة تغيري سلوكيات خاطئة لديها حتى ال يؤثر ذلك عىل

 .مثل طريقة اللباس والترصفات التي تقوم بها يف املنزل

 تحديد مسؤوليات الخادمة ومهامها. 

 ترك املهام األساسية املتعلقة باألطفال من مسؤولية الزوجة. 

 عدم مترد الزوجة ومقاطعتها زوجها ألكرث من ساعات. 

 تعاون الزوجة يف القيام مبا يخص الزوج من واجبات. 

 ة التعامل مع املشكلةكيفي: 

  يومني ليك تقوم الزوجة باملهام من جديد، وتتعرف أوإعطاء الخادمة اسرتاحة ملدة يوم 

 .عىل خبايا املنزل التي قد تكون الخادمة أحكمت سيطرتها عليها

  زيادة الوقت الذي تقضيه الزوجة مع زوجها ومن املهم أن ميتاز هذا الوقت بالراحة

 .وعدم الرصاخ حتى تزداد األلفة بني الزوجنيوالهدوء واالطمئنان 

  ،العمل عىل أن تعوض الزوجة حنان األم بالحديث بلهجتها مع أطفالها واللعب معهم

والعمل عىل أن تعوض حنان الزوجة بالخروج معه سويا دون أحد ليس من أجل 

 .املناسبات االجتامعية فقط وإمنا من أجل تذكر خربات الشباب

  شعرة معاوية:الحالة الخامسة

لقد أتم أحمد تجهيز كل يشء لزواجه الليلة، ومل يبق إال تنسيق الهدايا التي جلبها له 

 حينام يريد قضاء وقت مفعم بالفرح واملفاجأة مع عروسه أقرباؤه وأحبابه لتكون أكرث جامًال

 .لهيف معرفة ما تخبؤه هذه املعلبات الجميلة من هدايا معربة عن وفاء أصحابه ومحبتهم 

غري أن أحمد تذكر صديقه الحميم عبد الرحمن، وأخذه يشء من التعجب، حيث إنه مل 

يجد له هدية ولو صغرية ضمن هذه الهدايا، ولكن محبته له جعلته يحمل هذا األمر عىل 

 .ُ نسيانه، وفجأة طرق البابأوانشغاله 

 تفضل !! عبد الرحمن . من الطارق؟ افتح أيها العريس السعيد، أنا عبد الرحمن

 وماذا يف خاطرك اآلن، ال يشء، ال يشء، ولكنني سألت ! كأنك أحسست مبا يف خاطري.. تفضل
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ًأعرف يا أحمد، إنك تسأل عن هديتك طبعا، عفوا فقد تأخرت يف إيصالها إليك، وأنا . عنك ً

أخرج : آسف لذلك، وها هي ذي الهدية قد وصلت، وأرجوك أن تسامحني عىل التقصري، هنا

ًمن صندوقا لونه كلون الذهب يف بريقه وجامله، وثقله ثقل الحديد، فناوله أحمد، عبد الرح

ًلقد أثقلت كثريا عىل نفسك برشاء هذه الهدية الثمينة، ال إنها : فعجب أحمد من ثقله فقال

ًيشء يسري ال يفي بيشء من محبتي لك، أرجو أال آخذ من وقتك كثريا فأنت اآلن مشغول، 

 .أمتنى لك السعادة يا أخيواملشغول ال يشغل، 

 هديته، وقد أرسه الشوق الشديد إىلمىض عبد الرحمن، تاركًا أحمد يحملق بعينيه 

ملعرفة ما يحتويه هذا الصندوق الذهبي الثقيل، كيف ال وهي من أعز صديق يف أجمل 

مناسبة وأروع فرحة، شكر أحمد صديقه يف قلبه، وارتسمت عىل شفتيه ابتسامة وفاء وثناء، 

 .ًم اختار أن تكون هذه الهدية آخر الهدايا عرضا عىل زوجته، تكون مسك الختامث

دخل أحمد عىل عروسه التي طاملا هفت نفسه للقائها والتحدث إليها، وبعد أن 

 .انقضت اللحظات األوىل، واطأمنت نفس كال العروسني لآلخر

دايا، وكلام فتح  بل سارع بدعاء زوجته لكشف خبايا هذه الهمل ينتظر أحمد طويًال

ًواحدة ذكر اسم صاحبها مثنيا عليه مبا يعرفه عنه، غري أن الزوجة شدها ذلك الصندوق 
وممن هذا الصندوق الجميل يا أحمد؟ إنه من أعز أصدقايئ، إنه من عبد : الذهبي فقالت

ًالرحمن الذي حدثتك عنه كثريا، هيا أرسع لرنى ما أهداك فيه، فالبد أنها هدية يف قمة 

 إىل فإنها آخر هدية سوف أعرضها عليك، يبدو أنك مثيل مشتاقة روعة، انتظري قليًالال

أتردين يا أحمد يف أول طلب يل، أرجوك أريد أن أفتح الصندوق اآلن وبنفيس . الكشف عنها

ًأيضا، ال بأس، نفتحه اآلن، ولكن أنا الذي أفتحه ثم أخربك مبا فيه، أحرض أحمد الصندوق 

 .فتحه، فكانت املفاجأة، وعلت عىل وجهه حمرة الخجلتلبية لطلبها، ف

ماذا جرى لك يا أحمد؟ أخربين، فإين يف شوق لهدية أعز صديق لك، مل يستطع أحمد 

!! الصندوق فارغ، فارغ، يا زوجتي العزيزة، فارغ : السكوت، بل متتم بكلمتني فقط قائًال

عت يف مدحك له، وهذه الهدية ًأرأيت؟ لقد بالغت كثريا يف ثنائك عىل عبد الرحمن، أرس

أرجوك، ال تترسعي هكذا يف الحكم عليه، فرمبا كانت العجلة يف !! الجميلة تشهد بذلك

 .تنسيق الهدية سبب يف نسيانها، وسوف أثبت لك ذلك
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أخرج أحمد الهاتف من جيبه عىل قلق منه واضطراب، ثم اتصل بصديقه عبد الرحمن، 

أيف مثل هذه الساعة تتصل يب يا عريس، هل : أجابه عبد الرحمن مبارشة بابتسامة ومرح

 تريد مني خدمة أقضيها لك؟

أيف مثل هذه الليلة توقعني يف مثل هذا اإلحراج :  لهأجابه أحمد بنوع من الجفاء قائًال

هديتك، صندوق فارغ، فارغ يا أعز ! هل هذا وقت مزاح؟ ما األمر يا أحمد!! يا عبد الرحمن

!! ًإنه ليس بفارغ، فقط تأمله، تأمله جيدا، ليس بفارغ : ابتسم عبد الرحمن ثم قال! صديق

ً النظر فيه، فإذا بها تجد شيئا غريبا، هنا، جذبت الزوجة الصندوق من يدي زوجها، لتمعن ً

إنها شعرة طويلة، فأمسكتها من طرفها ملوحة بها أمام ناظر أحمد، فأمسكها أحمد من 

طرفها اآلخر وهو يف غاية العجب واالستنكار، وبقيت الشعرة بني يديهام، فرصخ أحمد يف 

فقال عبد !!  الرحمن شعرة يا عبد.. !! شعرة: ًالهاتف عىل عبد الرحمن مستحقرا ما رأى

 .ولكن حافظا عليها... إنها شعرة: نعم: الرحمن

 :مواقف وعرب أرسية

أنها أتت بطعام يف صحفة لها ] "أم سلمه[كام تحدث  اريض الـلـه عنهيروى عن عائشة 

، وأصحابه، من الذي جاء بالطعام؟ أم سلمه، فجاءت عائشة متزرة الكساء  الـلـه رسول إىل

 بني فلقتي الصحفة فلقت به الصحفة فجمع النبي حجر ناعم صلب ف: ومعها فهر أي

 صحفة  الـلـهكلوا، يعنى أصحابه، كلوا غارت أمكم غارت أمكم ثم أخذ رسول : وقال

فالرسول يقدر نفسية . ،" أم سلمه وأعطى صحفة أم سلمه لعائشةإىلعائشة فبعث بها 

 الـلـهمل يذمها رسول عائشة زوجه ومل يحمل عائشة نتيجة هذا الخطأ ونتيجة هذا العمل و

 بيت عائشة تقدم للنبي إىل وملاذا؟ ألن أم سلمه هي التي جاءت  وأصحابه هذا 

َّالطعام ولذلك قدر رسول  ومل يؤدب .  هذا املوقف وتعامل معه بلطف وحكمة الـلـهَ

ً عائشة وبني أنها غارت مع أنها كرست اإلناء ومع أنها ترصفت أيضا أمام أصحابه النبي 

 ).وإنك لعىل خلق عظيم(ا الترصف ولكن هذ
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: ، فسأله الشعبي عن حاله يف بيته فقال لهاًيوم  القايض قابل الشعبياًروي أن رشيح

من أول ليلة : وكيف ذلك؟ قال رشيح: قال له! أهيل  مل أر ما يغضبني مناًمن عرشين عام

سوف أتطهر وأصيل : يف نفيس، قلت اً نادر، وجامًالاً فاتناًحسن دخلت عىل امرأيت رأيت فيها

فلام خال البيت . فلام سلمت وجدت زوجتي تصيل بصاليت وتسلم بسالمي  هلل،ًاركعتني شكر

عىل رسلك يا أبا أمية، كام : واألصدقاء قمت إليها فمددت يدي نحوها، فقالت من األصحاب

ين امرأة غريبة إ: قالت الحمد هلل أحمده وأستعينه، وأصيل عىل محمد وآله، أما بعد أنت، ثم

 إنه كان يف قومك من: علم يل بأخالقك، فبني يل ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه، وقالت ال

  كانًا أمرالـلـهتتزوجه من نسائكم، ويف قومي من الرجال من هو كفء يل، ولكن إذا قىض 

  قويل ترسيح بإحسان، أقولأو، إمساك مبعروف الـلـه، وقد ملكت فاصنع ما أمرك به مفعوًال

ذلك   الخطبة يفإىل يا شعبي -الـلـه و-فأحوجتني: قال رشيح.  يل ولكالـلـههذا، وأستغفر 

 ِقلت ِفإنك: الحمد هلل أحمده وأستعينه، وأصيل عىل النبي وآله وسلم، وبعد: املوضع فقلت

كذا  أحب كذا وكذا، وأكره. ّ إن ثبت عليه يكن ذلك حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليكاًكالم

محبتك  كيف: فقالت. ا، وما رأيت من حسنة فانرشيها، وما رأيت من سيئة فاسرتيهاوكذ

أن يدخل  فمن تحب من جريانك: فقالت. ما أحب أن ميلني أصهاري: لزيارة أهيل؟ قلت

قال . سوء بنو فالن قوم صالحون، وبنو فالن قوم: دارك فآذن له، ومن تكره فأكره؟ قلت

يشء إال مرة،   مل أعقب عليها يفاًمكثت معي عرشين عامفبت معها بأنعم ليلة، ف: رشيح

 .ًاوكنت لها ظامل

وأرضاه ليشكو سوء خلق زوجته  ريض الـلـه عنه عمر بن الخطاب إىلروي أن رجال جاء 

فوقف عىل بابه ينتظر خروجه فسمع هذا الرجل امرأة عمر تستطيل عليه بلسانها وتخاصمه 

إن كان هذا حال عمر مع شدته وصالبته : لفانرصف الرجل راجعا وقا. وعمر ساكت ال يرد عليها

ما حاجتك أيها : وهو أمري املؤمنني فكيف حايل؟ وخرج عمر فرآه موليا عن بابه فناداه وقال

ّيا أمري املؤمنني جئت أشكو إليك سوء خلق امرأيت واستطالتها عَيل فسمعت : الرجل؟ فقال َ
 مع زوجته فكيف حايل؟ قال عمرـ إذا كان هذا حال أمري املؤمنني: زوجتك كذلك فرجعت وقلت

 تعاىل عليهم ـ يا أخي إين أحتملها لحقوق لها عيل إنها الـلـهيا أخي اسمع ملواقفهم رضوان 

 لطباخة لطعامي، خبازة لخبزي، غسالة لثيايب، مرضعة لولدي وليس ذلك كله بواجب عليها 
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ا أمري املؤمنني وكذلك زوجتي ي: ويسكن قلبي بها عن الحرام فأنا أحتملها لذلك، فقال الرجل

فإن كرهتموهن فعىس أن تكرهوا شيئا (فاحتملها يا أخي فإمنا هي مدة يسرية : قال عمر

 ).  فيه خريا كثرياالـلـهويجعل 

 املستقبل كعادة األزواج إىلويقال أن بدوية جلست تحادث زوجها وتطرق الحديث 

بكرا، فقال زوجها إذا اشرتيته فسأكون أنها ستجمع صوفا وتغزله وتبيعه وتشرتى به : فقالت

ال، فألح زوجها فرفضت وأرصت ومل ترجع هي حتى غضب زوجها : أنا الذي سأركبه، قالت

: ونالحظ أنه ال يوجد هناك مشكلة القضية قضية أماين يف املستقبل لو كان تقول. فطلقها

ْا البكر من يركبه أنني سأعمل صوفا وأغزله ثم أبيعه ثم أشرتى به بكرا فتخاصام عىل هذ

األول، فحصل الطالق هذا املثل يوضح حقيقة حال كثري من الطالق الذي يحصل بني الرجل 

 غريهم عىل بعض أسباب الطالق أو القضاة أوواملرأة ألسباب تافهة عندما يقف أهل الخري 

تهي يجد أن أسباب الطالق أسبابا تافهة ال تذكر وهكذا كثري من املشكالت وهمية تافهة تن

 .بنهاية للحياة الزوجية ولألسف

 ريض الـلـه عنهقال جاء أبو بكر  امريض الـلـه عنه عن النعامن بن بشري ويف حياته 

 أذن له أي  الـلـه  فسمع عائشة وهي رافعة صوتها عىل رسوليستأذن عىل النبي 

يا ابنة أم رومان؟ يعني كأنه يهددها : بكر الرسول أذن ألىب بكر بالدخول فدخل فقال أي أبو

، فحال النبي  الـلـهوتناولها، أترفعني صوتك عىل رسول  ا يا ابنة أم رومان؟ يغضب عليهأو

تعاىل عنه، الـلـهجعلها خلفه يريد أن يخلصها من أبيها، ريض   بينه وبينهام، يعنى كأنه 

 أال ترين أين قد حلت بني:  يقول لها ترضاها يقول لهاالنبي  فلام خرج أبو بكر جعل

  جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها، فرجع أبو بكر فوجدثم: الرجل وبينك؟ قال

يا :  بالدخول فقال أبو بكر يضاحكها فأذن له النبي العالقة قد رجعت ووجد النبي 

 .حربكام  أرشكاين يف سلمكام كام أرشكتامين يفالـلـهرسول 
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